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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Csoóri Sándor: 
Farsangnapi kutyabál

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

ÉVFOLYAM
1–2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A bál képe és fogalma 
váljon hangzóssá, rit-
musossá és táncossá a 
gyerekek átélésében.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hangutánzás
Ritmusjáték
Zenehallgatás, énekta-
nulás
Szógyűjtés
Vers olvasása, kifejezé-
sek megfigyelése
Kutyafajták azonosítása, 
névadó játék
Táncmozgások megfigye-
lése, csárdás alaplépé-
seinek tanulása

Farsangnapi kutyabál
45 vagy 2x45 perces komplex szövegfeldolgozó 

és táncóra (magyar, ének-zene, tánc)

Csoóri Sándor verse és a Csurgó zenekar feldolgozása nemcsak a 
farsangi jókedvet alapozza meg, hanem lehetőséget biztosít egy 
kutyakórus alakításán túl a csárdás alaplépéseinek megismeré-
sére is. 

Áttekintő vázlat
3.1 Farsangnapi kutyabál  45 perc

3.1a Kutyakórus  20 perc
3.1b Farsangnapi kutyabál  25 perc

Összesen:  45 perc

A pedagógus tánchoz való viszonyán, affinitásán és képzettsé-
gén múlik, bevállal-e egy teljes táncórát a gyerekekkel. Csoóri 
Sándor verse és dalfeldolgozása kitűnő alkalmat kínál erre. Az 
oktatóvideók segítségével a táncban kezdő és laikus pedagógus 
is vállalhatja az alaplépések tanítását, amire érdemes a videó(k) 
segítségével mozgással felkészülni.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Farsangnapi kutyabál

3.1a Kutyakórus
Utánozzuk a kutyák hangját! Hogyan ugat a kiskutya? Hogy csahol a házőr-
ző? Egy bernáthegyi? Egy incifinci csivava? Egy öreg, bölcs kutya?
Alakítsunk kutyakórust, és ugassunk ritmusra!

• előbb sűrű, ti-ti-ti-ti ritmusban: va-va-va-va
• aztán lassú, tá-tá ritmusban: vaaa-vaaa
• aztán váltott, sűrű-lassú ritmusban: va-va-va-va, vaaa-vaaa
• végül kombinálhatjuk a sorokat:

va-va-va-va, vaaa-vaaa,  ti-ti-ti-ti   tá-tá
va-va-va-va, vaaa-vaaa,  ti-ti-ti-ti   tá-tá
va-va-va-va,  ti-ti-ti-ti   
va-va-va-va,  ti-ti-ti-ti   
va-va-va-va, vaaa-vaaa ti-ti-ti-ti   tá-tá

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

45
perc
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Most menjünk el kutyabálba! Csoóri Sándor Farsangnapi kutyabál című versét 
nézzük meg a Csurgó együttes előadásában (elérhető a reftantar.hu-n, a szöve g-
gyűjtemény aloldalán)! 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy figyeljék meg, hol kapcsolódhatnak bele a kutya-
kórusba, és ugassanak ők is többi gyerekkel!

Majd vegyük elő a szöveggyűjteményt, és keressük meg a verset! A vers elolvasá-
sa után a gyerekek próbálják meg együtt énekelni a dalt a zenekarral! 
Az ütemhangsúlyos vers első szakaszának ritmusa (az előző kutyaugatás-ritmus 
erre épül):

De érdekes volna,      │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá
ha kutyabál volna,      │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá
s farsang napján       ti-ti-ti-ti   
minden kutya       ti-ti-ti-ti   
bálba kutyagolna.      │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá *
Nagy kutya is,       ti-ti-ti-ti   
kis kutya is,       ti-ti-ti-ti   tá-tá
kit csíp még a bolha.      │ │ ti-ti-ti-ti   tá-tá

(* A csillaggal jelölt sor ritmusa a dalban az elején megnyúlik, majd még sűrűbb 
lesz: tá-ti-ti-ti tá-tá.)

Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek a kutyaugatást, a kutya hangját jelölik és utá-
nozzák is! Pl: ugat, csahol, vakkant, kaffant, szűköl, nyüszít, vonyít, vinnyog stb.
A gyerekek mutassák is be ezeket a hangokat! 
Végezetül a kutya érzelemskáláját is „elugathatjuk”. Hogy ugat a kutya, ha örül, 
ha fél, ha bánatos, ha egykedvű stb.?

Variáció
Animációval, zenei aláfestéssel és versmondással is megtekinthetünk egy versfilmet 
Csoóri Sándor versére (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán).

3.1b Farsangnapi kutyabál
Olvassák el a gyerekek Csoóri Sándor versét újra, és gyűjtsék ki, milyen 
kutyafajták szerepelnek benne! Majd oldjuk meg a Farsangnapi kutyabál című 
tankocka párosító feladatát (elérhető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény alol-
dalán): 
Megfigyelted, milyen kutyák szerepeltek Csoóri Sándor Farsangnapi kutyabál 
című versében? Milyen kutyák lehettek még a kutyabálban? Párosítsd a kutyák 
képét a fajtájuk nevével!

25
perc
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A szövegben az egyik kutya teljes névvel meg van nevezve. Hogy is hívják? (Puli Pali)
Alkossunk közösen hasonló kutyaneveket a képek segítségével: a kutya vezeték-
neve a fajtaneve legyen, keresztneve pedig ugyanazzal a betűvel kezdődjön! Pl. 
Foxi Fanni, Vizsla Vili stb.
Melyik kutya mit csinált a bálban? (Ha nem emlékeznek a gyerekek, keressék meg!)
Tudjuk-e, mi az a csárdás? Mi a csacsacsa? Létezik egy foxtrott nevű tánc is. 

A vers jó lehetőséget nyújt, hogy megmutassuk a gyerekeknek a csárdás alaplé-
péseit, és hogy ki is próbálják a tánclépést. Egy oktatóvideón a Bihari táncegyüt-
tes segítségével sajátíthatják el a gyerekek a lassú és friss csárdás alaplépéseit, 
amit egy rövidebb felvételen is megtekinthetünk (elérhetők a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán). 

Vedd figyelembe!
Ha az oktatóvideót követjük, és 45 percünk van az egész órára, akkor csak a lassú 
csárdást tudjuk megtanítani a gyerekeknek. De ha a pedagógusnak van affinitása 
a tánchoz, esetleg maga is táncolt vagy táncol, akkor egy teljes órát is rá lehet 
szánni a táncoktatásra. Ekkor a gyerekek nemcsak a csárdással, hanem a csacsa-
csával, illetve a slowfoxszal is megismerkednek. Ha erre nincs is időnk, egy-egy 
videót érdemes megnézni ezekről a táncokról is (elérhetők a reftantar.hu-n, a 
szöveggyűjtemény aloldalán).


