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Lassúné Ruskó Renáta
ÉNEK-ZENE
negyedik osztályosoknak

ÉNEK-ZENE

Kulturáltság, szép, tiszta beszéd,
logikus gondolkodás. Többek között
ezeket az értékeket mondhatja
magáénak az az ember, akit
gyermekkorában megtanítottak a zene
szeretetére, értõ befogadására.
A Mozaik Kiadó egy olyan taneszközsorozatot kínál az alsó tagozaton,
amelyben a dalanyaghoz kapcsolódó
változatos gyakorlóanyag megalapozza,
elõkészíti a felsõ tagozat
ismeretanyagának elsajátítását a zenei
nevelés minden területén.
Gyakorlatai sokoldalúan segítik
az ismeretek kellõ mértékû,
megértését és gyakorlását, számos
lehetõséget kínálnak az egyéni,
improvizatív elképzelésekhez is.
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Házasodik a motolla...
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Zöld erdõben a tücsök...

Árkot ugrott...

1. Énekeld a dalokat egyenletes tá mérõvel!
2. Írd be a megfelelõ ritmusértékeket, szünetjeleket!
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3. Egészítsd ki az Árkot ugrott... kezdetû dal kottáját! Írd a hangkészletét a hangoszlopba!

Metronóm
A kimért, egyenletes ütéseket mérõütésnek nevezzük. Az egyenletes lüktetés
a dalokban, a zenében is jelen van. A zenemûvek tempóját pontosan meghatározó szerkezet a metronóm. Fõ alkatrésze egy inga, amelynek kilengési
sebessége módosítható. Az inga kattanásai jelzik a kívánt idõegységet.
Például:
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= 120 azt jelenti, hogy egy percre 120 negyedértéknek kell esnie.
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Tücsöklakodalom

=120



13:58

l

Há - za - so - dik

a

tü-csök,

szú-nyog lá - nyát

ké

-

ri,

csi-szeg-cso-szog

a

te - tû,

násznagy1 a - kar

len

-

ni,

O - da ug - rik

a

bó - ha,2

võ-fély 3 a - kar

len

-

ni,

ven- dég

len

-

ni.




Min-den - fé - le

csúf bo - gár

a - kar

Gólya volt a szekundás4, kis béka a flótás5,
Dongó darázs a brúgós6, pulyka volt a prímás7.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát8,
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.
Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott,
A mellé még malacot, ötvenet kirántott.
Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst fõzött,
Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött!
Felsõireg (Tolna megye), Bartók Béla

1 = házassági tanú,
2 = bolha,
3 = a lakodalom menetét
irányítja,
4 = második hegedûs,
5 = fuvolás,
6 = nagybõgõs,
7 = elsõ hegedûs,
8 = páros tánc

4. Hasonlítsd össze a dal sorait! Rajzolj egyforma jelet az azonos
sorok végére!

* 5. Húzd át azt az ütemet, amelyik nem illik a sorba!
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Kinyílt a rózsa...

Ettem szõlõt...

1. Koppants egyenletes mérõt a dalokhoz! Állapítsd meg, melyik tempója a leggyorsabb!

* 2. Számozással állítsd helyes sorrendbe a Kinyílt a rózsa... kezdetû dal sorait!
Írd a hangoszlopba a hangjait! Jelöld a dalban elõforduló legnagyobb ugrást!

* 3. Tapsold a ritmuskíséretet a Tücsöklakodalom... címû dalhoz!
bevezetés

4. Pótold a hiányzó ütemeket a megfelelõ ritmussal!
nyolcadpár
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Láttál-e már
magyar népdal

d

Lát - tál - e már

va - la - ha
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ró

Csip - ke - bo - kor

ró - zsa közt,

Két szál ma - jo - rán

-

-

zsát,

nát?

Egyik szál majoránna
Virág Erzsi lenne,
Másik szál majoránna
Váci Gábor lenne.
Vésztõ (Békés megye), Bartók Béla

Ütemmutató, ütemjelzõ
Az ütemmutató a zenemûvek elején található.
Kettes vagy kétnegyedes ütem:

Négyes vagy négynegyedes ütem:

A felsõ szám azt jelöli, hogy hány alapegységbõl áll az ütem.
Az alsó szám az ütem alapegységének mértékét, a negyedet jelöli.
5. Karikázd be a dal ütemmutatóját!
6. Írd a ritmusgyakorlatokhoz a megfelelõ ütemmutatót a megismert jelölés szerint!

Melyik dal ritmusát ismered fel az elsõ gyakorlatban?
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A bundának...

A juhásznak...

1. Pótold a hiányzó ütemeket a Kelj fel, juhász... címû dal ritmusában!

3
3
Énekeld ritmusnévvel a dalt!
2. Melyik dal kezdetére ismersz rá? Írd le hangjegyekkel!
d

m sz sz

sz sz sz sz

((
d

3. Alkoss ritmusmotívumokat!

* 4. Tapsolj a Kolozsváros... címû dalhoz ritmuskíséretet!
1. sor

Bevezetõ minden versszak elõtt:

2. sor

50

3. sor

4. sor
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Három szabó legények
= 152

I.



II.

d

Há-rom sza-bó

le - gé -nyek

mek, mek,mek!
II.

El - in - dul - tak sze - gé-nyek

mek, mek,mek.
II.

I.



I.



I.

népdal

.



El - in - dul - tak Mics-ké - re hej, mek,mek,mek,mek





Há-rom ült egy kecs - ké - re.

Mikor Micskére értek, mek, mek, mek,
Egy kocsmába betértek, mek, mek, mek,
Megittak egy icce bort, hej, mek, mek, mek, mek,
Lemosni az útiport.
Kifizetni nem tudták, mek, mek, mek,
Szorult rajtuk a nadrág, mek, mek, mek.
Mind a három legénynek, hej, mek, mek, mek, mek,
Két krajcárja szegénynek.
Csík megye, Kodály Zoltán

I. II. csoport felváltva

* 5. Találd ki a részletekbõl az állatokról szóló dalok címét!

J. S. Bach: d-moll preludium
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A juhásznak...

Kolozsváros...

1. Találj ki a dalokhoz ritmusosztinátót!

2. Állapítsd meg a ritmusgyakorlatok ütemmutatóját!

3. Szolmizáld kézjelrõl az ismert dal elsõ sorát! Írd le hangjegyekkel!

4. Szolmizáljátok csoportokban és egyénileg is a kérdés-felelet dallamokat!
KÉRDÉS

FELELET
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Szánkózás
Kistétényi Melinda
W. A. Mozart

* 5. Szolmizáld az olvasógyakorlatot! Melyik téli dalra ismersz rá?

m r d r m

–

m r d r m

–

r

r r

r m

d

Kodály Zoltán 333/52.
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–

W. A. Mozart: Utazás szánon
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