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ÉNEK-ZENE

Tankönyvcsaládunk célja, hogy a gyerekek
lépésrõl lépésre játékos és életszerû
feladatokon, saját megfigyeléseiken
és tapasztalataikon keresztül jussanak el
a matematikai törvényszerûségek
felismeréséhez.
Könyveinkben kedves, humoros,
a matematikai tartalom lényeges elemét
megragadó ábrák találhatók.
A tanulók feladatmegoldására
elegendõ hely jut, színes négyzetrács,
vonalazás segíti a szép, tiszta,
áttekinthetõ munkát.
A Számolófüzet lehetõséget biztosít
a mennyiségi és minõségi differenciálásra
egyaránt. Gyakorlásra, felzárkóztatásra
önállóan is jól használható.
Tudásszintmérõ feladatlapok is kapcsolódnak
a tankönyvcsaládhoz.
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ÉNEK-ZENE
Tankönyv elsõ osztályosoknak
TARTÓS TANKÖNYV

Hatodik, változatlan kiadás
Mozaik Kiadó – Szeged, 2018

NAGYON SZERETEK ÉNEKELNI!
Ha örülök,
ha szomorú vagyok,
ha egyedül vagyok,
ha félek,
ha gyerekekkel játszom,
ha örömet akarok szerezni másoknak,
ÉNEKELEK!

Ugye te is szoktál
örülni,
szomorkodni,
egyedül lenni,
néha félsz is,
örülsz, ha pajtásaiddal együtt játszhatsz,
és te is szeretsz másoknak örömet szerezni?
Akkor TE IS TUDSZ ÉNEKELNI!
3

A helyes testtartás és levegõvétel éneklés közben

nagyra nyitott száj
a váll nem emelkedik
egyenes hát
kéz a combon

Mf. 3/1.

Testzajok
csettintés

tapsolás

tenyér dörzsölés

pacskolás
dobbantás
szökdelés
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Zsipp-zsupp...

Hinta-palinta...

Hõc, hõc...

Bújj, bújj zöld ág...

Csön, csön...

Csip, csip...

Mf. 3/2.

Gyertek lányok iskolába!
Öltözzetek díszruhába!
Ire, pire lakatos,
Te leszel a cica most!
Egér, egér, kisegér.
Van-e fogad hófehér?
Adjál nekem vasfogat,
Adok neked csontfogat.

szó

Ha én

ci - ca

De én

ci - ca

vol

- nék,

nem va - gyok,

száz e - ge - ret

fog -

nék,

e - ge - ret sem

fog - ha - tok.
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Zsipp, zsupp...

Hinta, palinta...

Hõc, hõc...

A szó-mi hangok kézjelei

szó

szó - szó
mi

szó
Mf. 14/3.

mi

szó - szó
mi

mi

A szó-mi hangok kézjelei
A magyar ének-zene oktatásban Kodály Zoltán kutatásai alapján Ádám Jenõ vezette be
a szolmizációs hangok és a kézjelek használatát.
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szó

mi

Figyeld meg a szó-mi hangokat!

metallofon
szó

hangoszlop

mi

szó
mi

szó-szó

szó-szó

mi-mi

mi

Poros úton kocsi zörög,
A kereke gyorsan pörög.
Sári néni vezeti,
Aki látja neveti.

Mf. 15/4.

szó

}
Sá - ri

né - ni

u - ta - zik.

– Hova utazik Sári néni?
– Szálljon be!

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia (részlet)
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Hol jártál...

Bújj, bújj...

Hangoztasd és tapsold a dal ritmusát!

Bújj

bújj

Zöld

le - ve

Nyit - va

van az

Csön, csön...

Mf. 32/3.

zöld

-

lecs

ág

-

ke

a - rany - ka - pu

Csak búj - ja - tok

raj

-

ta!

A dal végét záróvonal jelzi.

Mf. 32/4.

A záróvonal
A dalok végét kettõs ütemvonallal
jelöljük, ezt záróvonalnak nevezzük.
ütemmutató

Szergej Prokofjev: Péter és a farkas – Péter témája
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ütemvonal

záróvonal

Rakd ki korongokkal! A szó helye a 2. vonalon van.

szó - szó

mi

szó - szó

Mf. 33/5.

mi

Május elsõ vasárnapján,
köszöntelek édesanyám.
Legyél boldog, mindig vidám,
nyíljon virág lépted nyomán.

Járdányi Pál – Szõnyi Zoltán

szó

Roz - ma - rin - gos

ab - la - kom-ban,

tán - cot jár

a

nap- su - gár,

füs - ti - fecs - ke

csô - re kop - pan, hírt ho - zott a

kis-ma - dár.

Azt csicsergi fecskenyelven,
Megrázva a kis fejét;
Nagy vidáman ünnepeljem
Jó anyámnak ünnepét.
Kodály Zoltán: Köszöntõ (nõi kar)

Mf. 33/6.
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