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Készült a 

 

támogatásával. 

Pályázatunk egy 4 állomásból álló, hagyományőrző programokra épülő eseménysorozat volt, 

úgy mint: 1. Szüreti forgatag és őszi játékfűzések 2. Márton-napi népszokások dramatikus 

feldolgozása 3. A Brémai muzsikusok és az állatok farsangja, valamint a 4. március 15. a 

nemzeti öntudat és a társas kultúra fejlesztése - témakörökben. Nevelési-oktatási programunk 

Kodály Zoltán nevéhez fűződő zenei nevelési koncepción alapul. Nagy jelentőséget fordítunk 

a zene személyiségfejlesztő hatásának, amelynek alapja első osztálytól a népzene, a magyar 

népi kultúra megismertetése, művelése. Fontos tehát, hogy hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban 

a kodályi elveket a mai kor igényeire adaptálva. Ahogy a tanítási órák menetében is a 

tevékenykedtetés a meghatározó, ezen programok alapja is a résztvevő diákok bevonása közös 

tánccal, énekléssel, népi játékkal. Együtt készítettünk a népi hagyományokhoz kapcsolódó 

eszközöket, maskarákat, jelképeket. Az alkalmak mindegyikén a Zönge zenekar élő népzenét 

játszott, ezzel színesítette a megvalósult programjainkat.   

Mihály-napi forgatag: 2021. szeptember 29-én szerveztük meg, éppen Mihály napján, alsó 

tagozatos gyerekeknek. Ebben a programban kiemelt szerepe volt a második évfolyamnak. 

Előzőleg az ének szakos tanárok dalokat, verseket, időjóslásokat, „vásári bekiabálásokat” 

tanítottak meg osztályaiknak. Együtt átélték a szüret, a vásározás, mulatozás jeleneteit. 

Iskolánk tanáraiból álló népi zenekar szolgáltatta a muzsikát, a talpalávalót. A kislányok, 

kisfiúk az alkalomhoz illő ruházatban elevenítették fel a falusi vásárok hangulatát.  

Egy Kecskemét környéki pincészet erre az alkalomra biztosította számunkra a már régiségnek 

számító szőlőprést, és a szőlőtaposást is kipróbálhatták a vállalkozó kedvűek. A csere-bere 

vásár is izgalmas programnak bizonyult, a nap végén örömmel vitték haza a gyerekek újdonsült 

„szerzeményeiket”. A másfél órás program, a gyerekek és szülők, valamint a pedagógusok 

visszajelzései alapján tartalmas, hagyományőrző őszi ünnepként gazdagította iskolánk életét. 



Márton napi vígasságok: Nagy izgalommal készültek iskolánk első osztályai november 11-

re, a Márton-napi népi játékok rendezvényére. Az énektanárok előzetesen 10, az alkalommal 

kapcsolatos népdalt és mondókát tanítottak meg a tanulóknak. A gyermekek nagy várakozással 

néztek elébe az ünnepnek, mert közösen szerették volna játszani a népi játékokat a szüleikkel, 

testvéreikkel. A bevezető köszöntő után a gyermekekkel közös, interaktív előadásban 

elevenítettük fel Tours-i Szent Márton és koldus történetét, együtt játszottuk el a 

püspökválasztás mozzanatait. Ezután következtek a Márton napi vígasságok, melyeket a 

„kisbíró” dobolt ki. Az első osztályok közösen vettek részt a népi játékokban. Az alkalom zenei 

kíséretét iskolánk népi zenekara szolgáltatta. Népi játékok voltak: Hat lúd a zabszalmába, Száz 

liba egy sorban, Hatan vannak a mi ludaink, A gúnárom elveszett, Nyolcan vannak a mi ludaink, 

Gyertek haza, ludaim, Libuskáim egyetek, Egyél, libám, egyél már, Árok partján a liba, 

Harangoznak délre. A gyermekek közös táncokkal, páros csárdásokkal, a népi játékok 

eljátszásával ünnepelték Márton napját. A játékok közben pihenésképpen elhangzott a Lúdas 

Matyi kedves története. Végül a Harangoznak délbe kezdetű népdalt elevenítették meg, 

kifejező mozgással, két szólamban.  

Farsang: 2022. február 3. Az állatok farsangja és a brémai muzsikusok mulatságon a 

hagyományokhoz kapcsolódó maskarákkal, jelképek készítésével, tematikus kézműves 

foglalkozásokkal készültünk. Saint-Saëns zeneművének feldolgozásával, közös énekléssel és 

tánccal ünnepeltünk. A farsangi bálozásunkat színesítette a Csiribiri Kicsinyek kórusa. (Kocsár 

Miklós - Weöres Sándor: Aranyágon ül a sármány, Kutyatár. Kodály: Kis emberek dalaiból 

válogatás az állatos dalokból elhangzott a Szúnyog, a Béka, a Bárány, a Rigó, a Fülemüle – 

Sármány, az Ürge). 

 A Clarus Fiúkórus Daróci Bárdos Tamás: Farsangi vigasság első tételét adták elő. A 

talpalávalót itt is a Zönge zenekar húzta. A farsangi hagyományokról, az alakoskodásról a 

zeneművekről játékos formában ismerkedtek meg a gyerekek. Az állatok megjelenését a 

zenében a szakgimnázium tanulója és az alapfokú művészeti iskola tanulói mutatták be saját 

hangszereiken.  

ÉnektanáROCK énekegyüttese Banchieri: Állatok rögtönzött ellenpontjával és Barabás Árpád: 

Tánc a havon műveivel lepték meg a közönséget.  

A közös örömzenélés, a magyar farsangi népszokásokkal kapcsolatban, az új zeneismeret mind-

mind hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek megélhették együtt azt, hogy a művészeteknek milyen 

csodálatos kifejező ereje van.  



A gyerekek új technikákat ismerhettek meg az álarc, jelmez készítés terén, melyek óriási 

színkavalkádként jelentek meg a színpadon, mindenkit lenyűgözve.  

A nemzeti öntudat és a társas kultúra fejlesztése programunk utolsó állomása március 10-

én volt, március 15-i megemlékezésünk kapcsán. 

A műsorban elhangozott: 

Trombita bevezető  

Csiribiri kórus előadása 

Jól van dolga a mostani huszárnak-közös éneklés 

Petőfi Sándor: Csatadal-a három 4. osztály közös versmondása 

Szép a huszár...-közös éneklés 

Verbunkos tánc-az AMI-sok elődásában 

Most szép lenni katonának...-közös éneklés citera kísérettel 

Közös verbunk táncolás  

Ránki György: Kapuvári verbunk-négykezes  

AMI-s citerások műsora 

Tárogató hangszerbemutató 

Kossuth Lajos azt izente... (közben kép Kossuthról kivetítve, hangjának bejátszásával) 

3.a osztály műsora 

Gábor Áron rézágyúja és Kossuth Lajos táborában...-közös éneklés 

Zárás (Takarodó trombitán) 

 

Üdítő volt a táncokban való felszabadulás, a játékokban való részvétel, az együttes 

mesehallgatás, a közös alkotás. 

A programok nagy sikere miatt úgy érezzük, hogy éves szinten érdemes lesz az egész projektet 

megismételni. Akár más magyar hagyományokhoz kapcsolódó ünnepek kapcsán is. Legyen ez 

innováció hagyományőrző iskolánkban.  

Kecskemét, 2022. március 26. 

     A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány 

Balogné Papp Boglárka 

szakmai megvalósításért felelős személy 


