


FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csukás István: 
A Gombszemű bejelenti 
a tavaszt (részletek)
Gazdag Erzsi: Margarét 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek éljék át a 
fütyülés, és vele a tavasz 
érkezésének örömét.

Tavaszhírnökök
Minimum 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

óra (magyar, ének-zene, tánc)

A tavasz első hírnökei között tartjuk számon a madarakat. Csukás 
István meséje és Gazdag Erzsi verse a tavasz közeledtének örö-
mét tükrözi. Ezzel az örömmel trilláznak a madarak, és ezzel az 
örömmel vethetik bele magukat a gyerekek is a fúvós hangszerek 
világába, felfedezve, hogy melyik is szól igazán madárhangon. 
Majd rácsodálkozhatnak a verszenére is, amikor a nyelv úgy szó-
lal meg, mint egy hangszer.

Áttekintő vázlat
2.1 Tavaszhírnök  45 perc 

2.1a Füttykoncert  5 perc
2.1b Fütyülőverseny  10 perc
2.1c Gombszemű hírnök  30 perc

2.2 Madárfüttyös tavasz  min. 45 perc 
2.2a Madarak a zenében  5 perc
2.2b Fúvós hangszerek  min. 15 perc
2.2c Tilinkónóta  20 perc
2.2d Tilinkótánc  5 perc

Összesen: min. 2x45 perc

Ellenőrizzük a technikát, mert most kulcsfontosságú, hogy meg-
felelő hangminőséggel dolgozzunk! Készüljünk fel, hogy a sok 
interaktív feladat és videofilm között jól tudjunk tájékozódni, az 
ide-oda kapcsolásokkal, vágásokkal ne veszítsünk sok időt!

FELADATOK LEÍRÁSA

2.1 Tavaszhírnök 

2.1a Füttykoncert 
A gyerekek hallgassák meg a Mit hallunk? című tankockán található felvé-
telt a Reftantáron!

Kérdezzük meg: Mit hallunk? Valószínűleg madarakra fognak tippelni. Találgatha-
tunk is, hogy vajon milyen madár hangját hallottuk.



2. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Füttypróbák
Meseolvasás, fantázia-
játék
Kis madárismeret  
– interaktív feladatok
Könyvajánlás

Amikor a gyerekek kitalálgatták magukat, elmondhatjuk nekik, hogy a felvételen 
nem madarakat hallottunk, hanem Hacki Tamást, a világhírű magyar füttymű-
vészt. „Bizonyíték” gyanánt vetítsük le a felvételt immár képpel is! Minősége elég 
gyenge, mivel az eredeti 1962-es televíziófelvételről van szó (Hacki Tamás 1962 
elnevezésű tankocka a Reftantáron). 

Vedd figyelembe!
Hacki Tamás ötéves korában kezdett el fütyülni. Tizennyolc évesen, még gim-
nazistaként, 1962-ben megnyerte a Ki, mit, tud?-ot, ami akkoriban az egyetlen 
és igen népszerű tehetségkutató műsor volt. Hacki Tamást különleges fütyülési 
technikája hamar világhírűvé tette. A fütyülés mellett gégész szakorvos, kuta-
tó lett, Németország jeles egyetemein tanította az orvostanhallgatókat. Ma a 
regensburgi egyetemen tanít, és a hangképzés vizsgálata az egyik szakterülete. 
2009-ben megkapta a Német Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztjét (Bundes-
verdienstkreuz), 2015-ben pedig a Pro Cultura Hungarica díjat.

2.1b Fütyülőverseny  
Kérdezzük meg a gyerekektől, ki az, aki tud fütyülni! A vállalkozók között 
rendezzünk fütyülőversenyt! Többféle szempontunk is lehet: 
• Ki az, aki egy levegővel hosszabb ideig fütyül?
• Ki az, aki dallamosabban fütyül?
• Ki fütyül a legérdekesebben, legviccesebben?

Ha a gyerekek nem nagyon tudnak fütyülni, akkor csak próbálgassák a fütyülést:
• Ki az, aki képes fütyüléssel hangot kiadni? 
• Ki tud a leghangosabban fütyülni?

2.1c Gombszemű hírnök 
Olvassuk fel a gyerekeknek Csukás István: A Gombszemű bejelenti a ta-
vaszt című meséjét részletekben! A gyerekek minden részlet után találgassanak, 
hogy mi történhetett utána! 
1. részlet: A mese első sorától (cím nélkül) – …kiscsacsi fülét.
 Vajon milyen hangokat hallott?
2. részlet: Izgatottan fészkelődött… – …az ablakpárkányra szállt valami. 
 Mi szállhatott az ablakra? És miért? 
3. részlet: Fekete gombszeme volt… – …De gyönyörű! 
 Milyen madár lehet a gombszemű? Felismerhető egyértelműen?
 És a többi kerti madarat a Kerti madarak című tankockáról felismeritek? 

Párosítsuk a madarakat a nevükkel!

 Hallgassuk meg a feketerigó hangját a Reftantáron elérhető felvételen! (Le-
het ő is a Gombszemű.)
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerked-
jenek meg a fúvós 
hangszerekkel, és éljék 
át azok erejét. 

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Zenehallgatás
Interaktív multimédiás 
feladatok
Versolvasás, beszélgetés 
a versről
Rímek, ritmus, zenei 
hangzás megfigyelése
Zenehallgatás, tánc

 Milyen információkat tudtunk meg róla a videóból? Össze tudjuk-e mind 
szedni? (Közösen gyűjtsük össze, amire emlékeznek a gyerekek, listát is ve-
zethetünk a táblán!)

 Nézzük meg újra a filmet, és ellenőrizzük, hogy jól emlékeztünk-e az infor-
mációkra!

4. részlet: A Gombszemű… – a meserészlet végéig
 Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy szerintük miért fütyülhetett a Gombsze-

mű! Majd olvassák el magukban a mese befejezését!

Variáció
A szöveggyűjteményben a mesének csak nyitó és záró részletét közöltük. A kihagyott 
meserészletre is rá lehet kérdezni, és ezzel ajánlani a mesekönyvet: Mit gondoltok, 
mit mondott, mit csinált Mirr-Murr, amikor meghallotta Gombszemű füttyét? Ha 
kíváncsiak vagytok rá, keressétek meg a mesét Csukás István: Egy kiscsacsi története 
című mesekönyvében, ami Mirr-Murr kalandjaiból mesél el egy kötetre valót! 
A kötet online is elérhető a Reftantáron!

Vedd figyelembe!
Kányádi Sándor: Sóhajtás című verse kapcsán ajánlottuk már a füttybemutatót 
és az énekes rigó füttyének meghallgatását (06-1/6.3: a februári Jelmeztár című 
téma egyéb ötletei között). Ehhez is lehet most kapcsolódni.

2.2 Madárfüttyös tavasz  

2.2a Madarak a zenében 
Ottorino Respighi: Madarak című művének részletét hallgassuk meg az 
első tétel végéig (3 perc 5 másodpercig) a Reftantáron! Figyeljük meg, hogy a 
vonósokon kívül milyen hangszerek jelenítik meg a madarakat! Felismerjük őket?

2.2b Fúvós hangszerek
Vajon felismerjük-e a fúvós hangszereket? A gyerekek közösen oldják meg 
a Fúvós hangszerek 1 című tankocka interaktív feladatát a Reftantáron! (A meg-
felelő válasz kijelölése után alul a pipára kattintunk, ami jó válasz esetén nyílra 
vált. A nyílra kattintva léphetünk tovább.)

Ismertessük meg a gyerekekkel a Fúvós hangszerek 2. tankocka segítségével a 
Reftantáron a fúvóshangszerek két nagy csoportját: a réz- és a fafúvósókat! Nem 
kell részletesen belemenni a témába, csak mutassuk be a képeket, és tegyük fel 
a kérdést, hogy mit gondolnak, vajon miért lehet a fuvola a fafúvósok csoportjá-
ban, amikor fémből készült! (Mert eredetileg fából készítették.)
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A Reftantáron elérhető következő videón a fafúvós hangszereket mutatják be a 
gyerekeknek.
Ha van rá időnk, megnézhetjük az egész felvételt (15 perc), de elég megkeresni a 
megjelölt részeket is:

Fagott: 1,07–1,25
Klarinét: 3,38–4,15
Oboa: 5,29–5,42
Fuvola:9,30–10,14
Pikkoló: 12,52–13,01

Az eddig bemutatott hangszerek mind klasszikus zenei hangszerek, amelyektől a 
népi hangszerek sokszor különböznek. Ilyen a tilinkó is, a moldvai csángó pászto-
rok hangképző nyílás nélküli hosszú furulyája. Ismerkedjünk meg a hangjával a 
Reftantáron elérhető videó segítségével! 

Beszélgessünk róla, és döntsük el közösen, hogy a bemutatott fafúvósok közül 
mely hangszerek hangja hasonlít leginkább madárcsicsergésre!

Variáció
Ha az osztályban van olyan gyerek, aki valamilyen fúvóshangszeren játszik, kérjük 
meg, hogy hozza el a hangszerét, és mutassa be a gyerekeknek! Mivel a hangsze-
rek igen drágák, ezt csak akkor tegyük meg, ha egyrészt a szülők is beleegyeznek, 
másrészt tudjuk biztosítani a hangszer épségét, tárolását. 

Vedd figyelembe!
A tilinkóval és hangjával már találkozhattunk a szeptemberi Pásztorünnep téma 
5. tanegységében (01-4/5), Zelk Zoltán: Tilinkó című történetének feldolgozásá-
nál. Ha foglalkoztunk vele, érdemes rá visszautalni.

2.2c Tilinkónóta 
Olvassuk fel dallamos hangzással Gazdag Erzsi: Margarét című versét 
a szöveggyűjteményből (tanítói bemutatás)! Figyeljék meg a gyerekek, melyik 
hangszer szerepel benne a megismertek közül! 

Majd beszélgessünk:
• Ki a főszereplője ennek a versnek? Kik szerepelnek még benne? Kivel táncolhat 

Margarét? (Ki hívta táncba?)
• Ha azt mondanám, hogy ez egy szerelmes vers, igazat adnátok nekem? Mivel 

tudnátok igazolni?

• Margarét neve mi lehet eredetileg? (margaréta)
• Hogy kaphatta a Margarét nevet? Keressétek a választ az első és utolsó versz-

szakban! (A játékos rímek kedvéért: kinn a rét / margarét, tarka rét / margarét.)
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Keressünk még ilyen dallamos és játékos, egymásra felelő (hangfestő) rímpáro-
kat! (kopogóst/ropogóst, pirinkó/tilinkó, szól a szél / így beszél)

A vers ritmusa is a dallamhoz igazodó erőteljes táncritmus. Rövid sorokból áll 
(4+3 szótag), és minden sor egy-egy ütemnek felel meg. Az ütemek elejére esik 
a hangsúly, vagyis a sorok első szótagját legtöbbször erősebben (nyomatékkal) 
ejtjük. Próbáljuk ki, és olvasás közben koppantsunk is hozzá (a padon) minden 
sor elején! Így lesz a dal igazán „kopogós”.

Végül olvassuk fel a verset szereposztás szerint is!

2.2d Tilinkótánc 
Az órát egy mozgásos feladattal zárhatjuk, amikor körtáncot járunk a tilin-
kó hangjára. Most már dobbanthatjuk is a ritmust. A zene elérhető a Reftantáron.
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