
Tiszakécskei Református Általános iskola és Gimnázium 

1. osztály  

ÉNEK-ZENE (classroom kurzus kód: zemugt2) 

2020. április 13- május 10. 

 

A digitális énekóra dalanyagát és egyéb ajánlásokat gyűjtöttem nektek össze ebben a 

dokumentumban. Igyekeztem a gyerekek életkorának megfelelő érdekes, igényes, előadások és 

hanganyagok, videók, játékok elérhetőségét egy csokorba szedni, amellyel le tudom/tudjátok foglalni 

őket egyszer-egyszer néhány percre.  Remélem tetszeni fog és akár többször is visszanézitek, mikor 

időtök engedi! 

Videó link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3qp19u6NkSA 

A videó dalanyaga: 

 Én kis kertet… 

 Hajlik a meggyfa… 

 Iglice szívem… 

 Hová mégy… 

 Fehér liliomszál… 

 Orgona ága… 

 

Zenehallgatásra ajánlom: 

Gryllus Vilmos - Füzesi Magda: Tavasz 

https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8 

Gryllus Vilmos: Maszkabál - Virágcsokor 

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

Tavaszi szél vizet áraszt 

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

HAVASI — Tavaszi szél | Kultúrák Hídja szimfónia (Hivatalos videó) 

https://www.youtube.com/watch?v=rwMYcyo0slc 

Gyakorló link: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=159&select_osztaly_search=1-

osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=356 
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AJÁNLOM FIGYELMETEKBE: 

 Gryllus Vilmos LIVE bejeltkezését a Facebook oldalán. Hihetetlen jó hangulatú, rögtön 

magával ragad kicsit és nagyot is! Mindenképpen nézzétek meg! Annyira jó! <3 

https://www.facebook.com/GryllusVilmos/videos/277717926565858/ 

 

GRYLLUS VILMOS-ról 

http://gryllusvilmos.hu/ 

 

„Szeretek énekelni. Felnőtteknek azért, hogy 

meghallgassák. 

Gyerekeknek azért, hogy ők is énekeljenek.” 

 

Kossuth-díjas (2000) magyar zenész, 

előadóművész, zeneszerző. 

1951-ben született. 8 éven át a Kodály Zoltán 

alapította Lórántffy Zsuzsanna úti zenei 

általánosba járt, és ez meghatározó volt 

egész életére. 

1969-ben - még gimnazistaként – részt vett a 

Kaláka együttes létrehozásában, melyben 10 

éven át csellózott, verseket zenésített meg és 

énekelt. Közben a Műegyetemen építész-diplomát szerzett. 

1980-ban csatlakozott Levente Péterhez és Döbrentey Ildikóhoz, gyerekszínházi 

társulatukban ő volt a zenész-zeneszerző. 

1992-től kezdi kiadni daloskönyveit. Ezekben a gyerekek számára írt dalait adja közzé, 

azokat, melyeket az óvodás-kisiskolás korosztály könnyen meg tud tanulni, és szívesen 

el is énekel. Gyerekelőadásain is ezekből a dalokból válogat. (E dalok jó része azóta már 

beépült az óvodai ill. általános iskolai tananyagba is.) 

1996-tól ismét együtt énekel és muzsikál - immáron elsősorban gitárosként - a 

Kalákával, részt vesz a felnőtteknek szóló koncerteken, a lemezfelvételeken, a külföldi 

turnékon szerte a világban, de gyerekelőadásait, melyeknek elsődleges célja a 

közönséggel való együtténeklés, továbbra is egyedül tartja. 
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 2016.04.23. Kolompos Mulatság Törökszentmiklóson - Teljes előadás a Youtube-n. 

Szintén egy fantasztikus előadás. Remélem, nem kell ajánlgatnom nagyon! Nem is 

kérdés, hogy érdemes megnézni! 

 

Ludas Matyi 

https://www.youtube.com/watch?v=fERwzbJgZ4w&t=2047s 

 

A Kolompos együttesről:   

https://www.kolompos.hu/ 

Az 1980-as évek végén egy új név tűnt fel 

a hazai népzenei életben a Kolompos 

együttesé. Kezdetben táncházi 

zenekarként, táncegyüttesek kísérőiként 

váltak ismertté, majd rövidesen önálló 

koncertjeiken népszerűsítették a magyar 

és Kárpát-medencei népzenét 

Svédországtól Szicíliáig, Kanadától Japánig. 

1990 decemberében jelentős fordulat történt a fiatal zenekar életében. Meghívást 

kaptak egy óvodába táncházat tartani, amiből végül egy zenés-mesélős, játékos-táncos 

mókázás lett. A hatalmas sikerre való tekintettel januárra megszületett a folytatás, így 

néhány hónap múlva elkészült egy szürettől Pünkösdig tartó sorozat, melyben a 

népszokásokat mutatják be a kicsinyeknek az előbb említett játékos módon rengeteg 

vidámsággal fűszerezve. 

A következő években zenés mesejátékokkal bővítették műsorkínálatukat, így 

csakhamar - az óvodákat követően - megnyíltak az iskolák, művelődési házak és 

színházak kapui is a magyar néphagyományokat újszerűen feldolgozó, a közönséget 

játékba hívó, a felnőtteket is gyakran megnevettető Kolompos együttes előtt. 

Az ezredfordulóra kialakult a csapat mai formája és innentől szinte minden évben 

jelent meg új kiadványuk, CD, DVD illetve mesekönyv formában. A magyar gyermekek 

körében egyik legnépszerűbb együttesként ma is arra törekszenek, mint a 

kezdetekben: megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel és szüleikkel a magyar 
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népzenét, néptáncot, régi népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset, 

melyet elődeink hagytak ránk örökségül. 

 

 Valamint szeretettel ajánlom a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény Facebook 

oldalának rendszeres élő bejelentkezését, ahol körülbelül fél óra alatt 

megszámlálhatatlan hangszerrel ismerkedhettek meg. Mindegyiket meg is szólaltatják 

és a gyerekeket interaktívan bevonva lenyűgöző foglalkozásokat tartanak! 

 

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Magyarország legnagyobb nyilvános 

hangszergyűjteménye. 

Hivatalos honlap: http://www.hangszergyujtemeny.hu/index.html 

Facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/hangszergyujtemeny 

 

Az eddigi alkalmakat ide linkelem:   

https://www.facebook.com/watch/live/?v=207451540520315&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=258513488501966&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1891175984350358&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=536347760356584&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2447076682219594&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=621068018446227&ref=watch_permalink 
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