
ÉNEK-ZENE 
harmadik osztályosoknak

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

M·ZAIK
www.mozaik.info.hu

Mozaik Kiadó: 6701 Szeged, Pf. 301., Tel.: (62) 470-101
E-mail: kiado@mozaik.info.hu, honlap: www.mozaik.info.hu

MS-1635V

ÉNEK-ZENE

3
Lassúné Ruskó Renáta

„A tanulóknak sok öröme lesz a könyv
forgatásában, a dalok éneklésében,
a játékok megvalósításában, a képek
pedig – mint az 1. és 2. osztályban –
növelik a gyermekek esztétikai érzékét,
mai szóval élve: nyitnak a képzõmûvészet
felé. A szemléltetõ anyag jól kiegészíti
a megfelelõ tananyagot, az ismeretek
átadása játékos, szórakoztató módon
történik. Külön érdeme a könyvnek,
hogy a dalanyagot az elsõ három
évre egységesnek tekinti, vissza-visszatér
a korábbi dalokra, most már
újabb zenei elemekkel gazdagítva
a zenei megértés-megismerés folyamatát.” 

(Szõnyi Erzsébet, zeneszerzõ, ny. egyetemi tanár)

M·ZAIK M·ZAIK
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Odafenn a fenyõfa hegyén,
mindig a legtetején
fütyül a feketerigó,
fütyüli, hogy élni jó.

Már szinte az alkonyi égen,
fekete pont a bársony kékben:
mintha egy kotta fekete feje
hirtelen énekelni kezdene.

És habkönnyû lesz, aki hallja.
Visszhangzanak a szívek a dalra.
Hallod-e: tíz, húsz, száz, millió, millió!
Tanítsd meg örülni, feketerigó!

FEKETERIGÓ

Rónay György (részlet)
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Énekeld a dalt ritmusnévvel!

3. Szolmizáld, majd folytasd a hangjegyírást!

4. Énekeld a hangoszlopról a tanult hangokat! Jegyezd meg a hangok új betûjelét!
Írd a kézjelek mellé a hangok nevét az új jelöléssel!

2. Melyik dal ritmusa? Hangoztasd és tapsold!

Kopogj a dalokhoz egyenletes tá-kat!

1. Szolmizáld betûkottáról az ismert dalt!

szó szó mi dó szó szó mi dó mi miré ré dó dó
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Elvesztettem zsebkendõmet... Jön a kocsi... Virágos kenderem...
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5. Írd a hangok nevét a hangjegyek alá!
Szolmizáld a 2. osztályban tanult dalt!

Ritmusgyakorlat
Olvasd visszafelé is! Melyik dal ritmusára ismersz?

d r

szó,

Ár - kot ug - rott a szú-nyog, ki - tö - rött a lá - ba,

Sza -lad - tak a szú- nyo -gok szú-nyog- pa - ti - ká - ba.

Szúnyog úr a patikus maga rakta sínbe,
Nem vitték a kórházba kinn fekszik a színbe’.

Jönnek is a rokonok, ismerõsök sorra,
Gyûlik a sok sütemény, rétes, béles, torta.

Meg is gyógyult egy-kettõre, összeforrt a lába,
S örömében fölmászott a jegenyefára.

Kodály Zoltán–Gazdag Erzsi

C. Saint-Saëns: Állatok farsangja – Hosszúfülû személyiségek

*
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1. Találd ki és írd le a farsangi dal ritmusát!

A, a, a... Árkot ugrott.... Virágéknál...

El -mú- lott -a      rö -vid far - sang,    de mi azt nem      bán - juk,

Si - ras - sák a     lá  -  nyok          itt - hon ma - ra  -  dá  -  suk,

Kik-nek a nagy     mé-reg mi-att       rán - cos  az  or  - cá  -  juk.

2. Állapítsd meg a dal hangkészletét! Írd be a hangoszlopba a hangjait!
Szolmizáld!

*
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3. Énekeljetek kézjelrõl két szólamban!

U-gyan, é - des ko-mám-asz-szony, Mért kend o-lyan so - vány asz-szony,

Hogy tu-dott így el - fogy - ni? Lám én mi - lyen kö - vér va-gyok,

Mint a háj, majd el - ol - va - dok eb-ben a nagy me - leg - ben.

dó
, népdal

l l l
sz

sz sz

m

m m m m

sz

1. szólam

2. szólam

Ugyan, édes komámasszony,
Mért kend olyan kövér asszony,
Hogy tudott így meghízni?
Lám, én milyen sovány vagyok,
Mint a kóró elszáradok
Ebben a nagy melegben.

Kodály Z. – Kerényi Gy.: 
Iskolai énekgyûjtemény I. 150.

W. A. Mozart: Varázsfuvola – Papageno dala

*
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Megfogtam egy... Hajlik a fûzfa... Házasodik a motolla...

1. Szolmizáld kottából az ismert dalt! Írd a hangkészletét a hangoszlopba!

d
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2. Találd ki, mely dalok kezdete!*
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Er - dõ szé - lén áll a tá - bor, ij - ju - ju - ju - ju - ju,

E- béd ké - szül a ja - vá - ból, hop-po - dá - ré, hop,hop,hop.

mi

�

��
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3. Húzd meg az ütemvonalakat és a záróvonalakat!
Figyelj az ütemmutatóra!

népdal

Kifutott a krumplileves,
ijujujuju,
Hej, te szakács, lesz nenevess,
Hoppodáré, hop, hop, hop.

Tele lábas, tele fazék,
ijujujuju,
Meg is verünk, ha odaég,
Hoppodáré, hop, hop, hop.

Megmosdatunk szilvalében,
ijujujuju,
Megszárítunk falevélen,
Hoppodáré, hop, hop, hop.

Koszorút is adunk végül,
ijujujuju,
Ha máskor jobb ebéd készül,
Hoppodáré, hop, hop, hop.

Weöres Sándor verse

Szeged (Csongrád m.), Bálint Sándor

Bárdos Lajos: Szellõ zúg

*
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