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2. osztály  

ÉNEK-ZENE (classroom kurzuskód: rj7zw5t) 

2020. március 30-április 12. 

A digitális ének óra dalanyagát,egy kedves zenés mesejátékot (kisiskolás gyerekek adják elő, 

nagyon igényes, szép előadás) és egy új online kedvenc CDm linkjét is megtaláljátok a PDF 

dokumentumban. Érdemes megnézni, meghallhatni! Remélem tetszeni fog! :) Plusz egy zenés 

gyakorló link, ha van kedvetek! Jó szórakozást! 

 

Videó link:  

https://www.youtube.com/watch?v=jGcg_GoedLo 

 

A videó dalanyaga: 

 Cifra palota… (20.o.) 

 Elvesztettem zsebkendőmet… (19.o.) 

 Már tapsoljunk… (52.o.) 

 Mély kútba tekintek… (53.o.) 

 Virágéknál… (54.o.) 

 

Zenehallgatásra ajánlom: 

Vivaldi - Négy évszak – Tavasz: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE 

Egyszer egy királyfi... - Szabó Gyula előadásában: 

https://www.youtube.com/watch?v=X1ceqejE1jc 

Korpás Éva - A pozsonyi sétatéren: 

https://www.youtube.com/watch?v=DiQX2q3e248 

 

Gyakorló link: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=155&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor 
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+EGY KEDVENC MESEJÁTÉK: 

Árgyélus királyfi 

https://www.youtube.com/watch?v=6WJf12hLvZA&list=PLs3fAb1lVOkOB3fKCFFdnhCcHNadj6Q0c&i

ndex=14&t=0s 

 

+EGY KEDVENC ONLINE CD A YOUTUBE-RÓL: 

Boridalok - Süss fel kicsi nap 🌞 CD zenés versikék gyerekeknek 

https://www.youtube.com/watch?v=fBTI5uW_16o&list=PLWz3zdHVn2gUu07xENmUGg6s9271AGdy

6&index=1 

Varga Bori, a Kiskalász zenekar egyik alapító tagja ezúttal egy színes, zenés verseskötettel jelentkezik, 

BORIDALOK néven. A könyvben 19 dal, (Bori által írt és megzenésített vers) hallható, melyekhez 

Hornyák Barbara illusztrátor készített szemet gyönyörködtető akvarell képeket. 

Leírás: 

Varga Bori, a Kiskalász zenekar egyik alapító tagja ezúttal egy színes, zenés verseskötettel jelentkezik, 

BORIDALOK néven. A könyvben 19 dal, (Bori által írt és megzenésített vers) hallható, melyekhez 

Hornyák Barbara illusztrátor készített szemet gyönyörködtető akvarell képeket. 

A könyv - amint ezt a címe is sejteti -, tartalmilag inkább a kisebb gyermek korosztály számára íródott, 

de éppúgy, mint a Kiskalász daloknál általában, itt is fontos szempont volt az igényes hangszerelés, a 

sok hangszín, hangszer megszólaltatása, így az album az egész családnak szórakoztató élményt nyújt. 

A könyvhöz két hazai meghatározó női alkotó-művész írt gyönyörű méltatást: Bartos Erika és Rúzsa 

Magdolna. A versek hangulata a felnőtteket visszarepíti a huncutul ártatlan gyermekvilágba, a piciket 

pedig játékos szófordulatokkal gondolkodásra ösztönzi. 

 

1. Kistücsök 

2. Az ég alja 

3. Pölöskei poloska 

4. Öt kacsa 

5. Répamese 

6. Hull a hó 

7. Pocsolya 

8. Pók 

9. Rottyantó 

10. Csillagtenger 

11. Zenga 

12. Óvodások 

13. Órakeringő 

14. Pattog a labda 

15. Számlálgató 

16. Süss fel kicsi nap 

17. Ha én madár volnék 

18. Szervusz MIkulás 

19. Hinta 
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