
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Egy, kettő, három, négy… 
– magyar népi mondóka, 
Nagymácséd (Mátyus-
föld)
Békés Márta: Énekóra
Bella István: 
Vers Lilikének
Buda Ferenc: 
Fűzfa, gólya, béka
Janicsák István: 
Zivatar
Szepesi Attila: 
Hangok a szélben

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Füzet, íróeszköz

Tornaszerek, gumipertli
Anyagok, eszközök a 
ritmushangszerek elké-
szítéséhez

Lalák és lilik
5x45 perces komplex témanap 

(magyar, kreatív írás, ének-zene, 
testnevelés, technika)

A beszélt nyelv kifejezőerejét meghatározza az adott szöveg 
dallama, zeneisége. A témanapon a versek zeneiségével foglal-
kozunk, letapsoljuk a ritmusokat, énekelve jelentünk, és verset is 
írunk különböző dallamokra. Nem maradhat el a mozgás, hang-
utánzás, zenei kíséret és hangszerkészítés sem. A témanap akkor 

lesz sikeres, ha dúdolgatva-ritmizálva mennek el a gyerekek, és később is visz-
sza-visszatérnek erre, csak úgy maguktól.

Áttekintő vázlat
5.1 Szinkóóópa  45 perc 

5.1a Jelentsünk éneknyelven  10 perc
5.1b Énekóra  15 perc
5.1c Szinkópa király himnusza  20 perc

5.2 Lalázás és lilizés  45 perc 
5.2a Lalázás  15 perc
5.2b Lilizés  15 perc
5.2c Virágnyelven szólva  15 perc

5.3 Lápi tornaóra  45 perc 
5.4 Lápi-légi ritmusok  45 perc

5.4a Béka- és gólyahangverseny  25 perc
5.4b Zivatar  20 perc

5.5 Ritmushangszerkészítés  45 perc
Összesen:  5x45 perc

A tornaórát a tornateremben vagy az udvaron érdemes megtar-
tani, de a tanteremben is megoldható. A ritmushangszer készí-
téséhez szükséges anyagokat, eszközöket időben elő kell készí-
teni. Érdemes a fél diókat hamarabb begyűjteni, és párosával (!) 
becsomagolva vagy a párokat jelölve raktározni, hogy ne az órán 
derüljön ki: valakinek nincs dióhéja. 
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Éljék át a gyerekek 
a spontán éneklés 
örömét, a dallamokkal, 
ritmusokkal való kreatív 
játékot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Énekbeszéd, párbeszéd 
énekhangon
Olvasás énekelve
Ritmusjátékok, szinkópa-
keresés
Szinkópa ritmusú szavak 
gyűjtése
Kreatív írás: szinkópa 
ritmus beépítése 
versszövegbe
Kreatív dallamszerzés

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 Szinkóóópa  

5.1a Jelentsünk éneknyelven 
A gyerekek hunyják le a szemüket, és képzeljék el, hogy egy mesebeli vi-
lágba utazunk! Szinkópa király és Triola királyné birodalmába, ahol csak énekelve 
- de legalábbis nagyon ritmusosan - lehet beszélni. Például így:
A pedagógus olvassa fel énekelve, néhány hang váltogatásával az Egy, kettő, 
három, négy… kezdetű felelgető mondókát (magyar népi mondóka, Nagymácséd 
(Mátyusföld)! 
Ezután a gyerekek is kipróbálhatják a dallamos beszélgetést, előbb a mondóka 
felolvasásával, majd kötetlenebb formában, egy-egy improvizatív párbeszédben.
Mikor már értik és érzik, miről van szó, párban vagy kis csoportokban fordulja-
nak egymás felé, és beszélgessenek kicsit ezen a dallamos nyelven! (Párhuzamos 
munka, lesz egy kis zsibongás az osztályban, de az nem baj.)

A pedagógus vegye vissza a szót énekelve, például ezzel:
Figyeljetek, gyerekek! Itt az újabb feladat!

Hirdesse ki, hogy Szinkópa király és Triola királyné birodalmában ezentúl az isko-
lában is énekelve tanítják a gyerekeket, és énekelve kell beszélni! Próbáljuk meg 
elénekelni a jelentést, például:

Tanító néninek tisztelettel jelentem, 
az osztály létszáma huszonhat, 
jelen van mindenki, nem hiányzik senki.

5.1b Énekóra 
Hogy működik ez a gyakorlatban? Megtudjátok, ha elolvassátok Békés 
Márta: Énekóra című versét. – A gyerekek önállóan olvasnak, majd beszélgetünk:
• Ki volt Júlia néni és Tünde néni? Mit tudott az egyik, mit tudott a másik?
• Miket mondott énekelve Júlia néni? Mit gondoltok, miért?
• Szerintetek könnyű énekelve beszélni? Tetszik-e ez a játék?
Akinek tetszik, jelentkezhet énekes felolvasásra.
A vers hat mondatból áll, minden mondatot másvalaki olvashat énekelve. 

Az utolsó két sor valójában egy sor, csak furcsán van tördelve. Mit gondoltok, miért?
Próbáljátok meg a magasabban szedett szótagokat magas hangon, a mélyebben 
szedetteket mélyebb hangon énekelve mondani! Lehet együtt, kórusban is.

na-          szeret-
      gyon              jük
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Tudjátok-e, mi a szinkópa? Ti-tá-ti ritmuskapcsolat. Tapsoljuk le! Majd tapsoljuk 
le az alábbi szavakat ugyanezzel a ritmussal:

ti-tá-ti
jelentem
papírlap
tanári
szünetre
virágok
uborka

Gyűjtsünk még ilyen ritmusú szavakat, és tapsoljuk le!
Figyeljétek meg az iskolai jelentés ritmusát az alábbi formában! Van-e benne 
szinkópa ritmusú szó? 

Tanító néninek tisztelettel jelentem, 
az osztály létszáma huszonhat, 
jelen van mind, senki sem hiányzik.

Keressünk olyan dalokat, amelyekben van szinkópa ritmus, és próbáljuk meg az 
ének dallamára elénekelni a jelentést! Ha kell, alakítsuk át közösen a jelentés 
szövegét, hogy kijöjjön a megfelelő szótagszám!
Például a Kiskertemben uborka dallamára:

Tisztelettel jelentem,
osztálylétszám huszonhat,
nem hiányzik ma senki,
huszonhat fő tanulhat.

Vedd figyelembe!
Az osztálylétszámot értelemszerűen osztályonként más szó adja meg, ami a leg-
több esetben három szótagú szó, csak az utolsó szótag többnyire hosszú (például 
tizenhét, huszonnyolc). Ilyen esetben is el lehet énekelni a dalt, kis prozódiai 
döccenéssel, de nem kell erőltetni. 
Helyette más jelentéstartalmat is írhatunk a gyűjtött szavak segítségével. Például:

Tisztelettel jelentem,
elfogyott a papírlap,
füzeteink beteltek,
így senki sem tanulhat.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A halandzsa-nyelven 
keresztül fedezzék fel a 
gyerekek a versbeszéd, 
beszéd dallamát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Dallamkitalálás
Vers olvasása és értel-
mezése
Olvasás, beszélgetés 
halandzsa-nyelven

JEGYZETEIM

5.1c Szinkópa király himnusza 
Egyénileg, párban vagy kis csoportban írjanak a gyerekek egy-egy verset, 
amiben több szinkópa ritmusú szó vagy szókapcsolat is van, ezért akár Szinkópa 
király himnusza vagy kedvenc dala is lehetne! A versek most dalszövegek, melye-
ket énekelve kell felolvasni. Próbálgathatják a dallamot a szöveghez illeszteni, 
tehát nem baj, ha dúdolgatnak a gyerekek, halkan énekelnek is közben.

Végül az önként jelentkezők mutassák be a műveiket!

5.2 Lalázás és lilizés

5.2a Lalázás 
Játsszunk dallamkitaláló játékot! Az arra vállalkozó gyerek gondol egy 
mindenki által ismert dalra, és elkezdi lalázva énekelni. Aki felismeri a dallamot, 
beszáll a közös lalázásba. Amikor már mindenki énekel, akkor szabad csak 
kimondani a dal címét.

5.2b Lilizés 
Olvassuk el Bella István: Vers Lilikének című versét! 
• Vajon miért lili-nyelven beszélgetnek egymással a virágok?
• Hogyan beszéltek korábban? Mi az oka a hangrendváltásnak?
• Milyennek képzelitek Izsák Lilit? Mivel „hódíthatta meg” a virágokat? Jellemez-

zük őt szóban!

Olvassuk el a verset, előbb úgy, mintha Izsák Palkó olvasná: lalázva!
Majd olvassuk el úgy, mintha Izsák Lili olvasná: lilizve!

5.2c Virágnyelven szólva 
A lalázás és a lilizés valójában halandzsanyelv. A következő játékok tehát 
halandzsanyelvi játékok.
Egy vállalkozó gyerek menjen ki az osztály elé, és adjon utasítást a többieknek 
lili-nyelven! Aki előbb kitalálja, mit kell tenni, az lehet a következő lili-nyelven 
utasító.

Ha már elég jól megy a lalázás és lilizés, a padtársak beszélgessenek egymással 
egy kicsit ezen a nyelven! (A két „nyelvjárást” lehet keverni, váltogatni.) Ne csak 
összevissza „halandzsázzanak”, hanem próbáljanak egymásnak valamiféle üzene-
tet is átadni! 



190

15
perc

15
perc

15
perc

20
perc

45
perc



JEGYZETEIM 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Ráhangolódás az óra 
témájára a mozgásos 
energia aktiválásával, 
levezetésével.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mozgásos, ügyességi 
játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tornaszerek, gumipertli

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A versek ritmusának 
felismerése, követése.

Vedd figyelembe!
A „virágnyelv” használatához szükség lesz a mimikán és a gesztusokon túl a 
hangszín és hangerő, a beszéddallam beszédhelyzetnek megfelelő alkalmazására 
is. Ezt maga a beszédhelyzet hívhatja elő, és azzal tudunk a gyerekeknek segíteni, 
ha előbb bemutatunk néhány könnyebben kódolható üzenetet.

5.3 Lápi tornaóra

Rendezzünk egy kiadós lápi tornaórát!
Békaugrás-gyakorlatok:
• Egyszerű békaugrás sorban
• Békaugrás-verseny (ki tud hosszabbat ugrani, ki halad gyorsabban békaugrás-
ban)
• Béka-akadálypálya, békaszlalom
Békafogó:
• Mindenki békaugrással közlekedik, a fogó is.
• A fogó fél lábon ugrál, mert ő gólya.

Gólyalépés-gyakorlatok, hasonlóan a békaugrás-gyakorlatokhoz: verseny, aka-
dálypálya, fogó.
Gólya-akadálypálya gumipertlivel: 
Az osztályban a padok/asztallábak között (tornateremben felállított zsámolyok, 
bordásfal között) néhány perc alatt kialakítható egy akadálypálya, ha a gumi-
pertlit térdmagasságban, cikcakkvonalban vezetjük, minden fordulatnál egy-egy 
bútorlábon (tornaszeren) megakasztva, megtekerve. 
• A gyerekek az akadálypálya réseibe lépjenek bele gólyázva, vagyis nyújtott láb-

bal (a gumihoz hozzáérhetnek)! 
• Vagy gumiról gumira lépkedjenek nyújtott lábbal, tehát minden lépésnél lép-

jenek rá a gumiszalag következő cikkére/cakkjára, és a talpukkal szorítsák le a 
földre!

5.4 Lápi-légi ritmusok

5.4a Béka- és gólyahangverseny 
Olvassák el a gyerekek némán Buda Ferenc: Fűzfa, gólya, béka című ver-
sét, és készüljenek fel a vers ritmikus felolvasására! Ki az, aki ügyesen megtalálja 
a versritmust?
Hallgassunk meg néhány felolvasást! Majd a legügyesebbek megpróbálhatják 
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmusjátékok
Mozgásos játékok
Hangutánzó játékok

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Ritmushangszerek

JEGYZETEIM

tapssal vagy kopogással is követni a vers ritmusát.
Hallgassuk meg a verset Gryllus Vilmos előadásában a Reftantáron!

Alakítsunk békakórust! Énekeljük el mi is kvakkolva a dalt, és kísérjük énekünket 
gólyatapssal! 
A gólyataps nyújtott kézzel történik, ami a gólyacsőrt utánozza. Ha a kezünkben 
fakanalat vagy bármilyen falapot (fakockát) tartunk, taps helyett ezeket összeüt-
ve kelepelést utánzó hangot hallathatunk.

Ha marad kedv és idő, elénekelhetjük („rendes” nyelven), és néhány ismétléssel 
meg is tanulhatjuk a verset. 

Vedd figyelembe!
A vers időmértékes, az úgynevezett adóniszi sor (– U U – U) és spondeusok (– –) 
variációjával:

Hajlik a fűzfa,   – U U – U tá-ti-ti-tá-ti(tá)
földig fátyol,  – – – –  tá-tá-tá-tá
gólya a vízben   – U U – – tá-ti-ti-tá-tá
térdig lábol.  – – – –  tá-tá-tá-tá

Most ide pillant,  – U U – – tá-ti-ti-tá-tá
most oda, nézd!  – U U –  tá-ti-ti-tá
Csőribe kapja a   – U U – U U tá-ti-ti-tá-ti-ti
béka-vitézt!  – U U –  tá-ti-ti-tá 

5.4b Zivatar 
Hallgassuk meg Janicsák István: Zivatar című versét Gálvölgyi János előa-
dásában a Reftantáron!

Tapsoljuk le a vers ritmusát! Majd olvassuk el a verset mi is ritmikusan!

Hanghatásokkal (taps, dobolás, pad verése, ütögetése, mellkasdöngetés, comb-
csapkodás stb.) mondjuk el úgy a verset, hogy az a vihar hangját idézze fel! 

Variáció
Ha van elég idő, a gyerekek kisebb csoportokban önállóan készíthetik el a fenti 
hangjátékot, majd előadhatják egymásnak.
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hangszerkészítéssel 
tevékenyen bevonni a 
gyerekeket a zenei hang-
zások világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ritmushangszer készí-
tése
(Hangjáték készítése)

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Anyagok, eszközök a 
ritmushangszerek elké-
szítéséhez
(Ritmushangszerek, 
tárgyak, eszközök)

Vedd figyelembe!
A vers szintén időmértékes, és az adóniszi sort variálja spondeusokkal és dak-
tilusokkal váltogatva, mint Buda Ferenc verse. Így az előző ritmusgyakorlatra 
építhetünk, felfedeztetve az azonos ritmuselemeket. Jelölésünkben a szorosab-
ban összekapcsolódó ritmusegységek (úgynevezett kólonok) közé tettünk ütem-
határ-jelzőt.

Villám vágtat vad zivatarban,  – – – – | – U U – –
csattog a lópata, dörren az ég,  – U U – U U | – U U – 
felhők futnak. Jaj, csoda baj van, – – – – | – U U – –
hirtelen átölel, itt a sötét.  – U U – U U | – U U –
Szél zúg, fújtat, gyötri a fákat,  – – – – | – U U – –
búvik a földre a rókaporonty.  – U U – U U | – U U –
Hulló zápor mossa az ágat,  – – – – | – U U – –
messzire jajdul a birkakolomp.  – U U – U U | – U U –

5.5 Ritmushangszer-készítés

A témanapot érdemes ritmushangszerek késztésével zárni. Nagyné Árgány Bri-
gitta: Játékos mesterkedések (Gyermekhangszerek készítése és felhasználásuk a 
komplex művészeti nevelésben) című, a Reftantárról PDF-ben letölthető könyvé-
ben számtalan egyszerű, iskolában is elkészíthető ritmushangszer elkészítésének 
leírását találhatjuk meg. 

Itt elsősorban a 25. oldalon található kasztanyett és a 27. oldalon található 
kopogófa készítését javasoljuk. 

Variáció
Az elkészült és más ritmushangszerek, tárgyak, eszközök segítségével készítsenek 
a gyerekek hangjátékot Szepesi Attila: Hangok a szélben című versére! Legalkal-
masabb erre a csoportmunka.
A versben felfedezhetik a már megismert ritmuselemeket (tá-ti-ti-tá-tá) és 
további variációkat (ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-tá-tá, tá-tá-ti-tá-tá, ti-tá-ti-tá-tá, stb.)

Szintézisnek alkalmas Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén című versé-
nek feldolgozása is, lásd az Egyéb ötletek között (6/1)! 
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