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BEVEZETÉS 

Minden embernek ismernie kell népének törté-
netét, azt a földet, ahová gyökerei kötik. A szülő-
földhöz életre szóló emlékek kapcsolódnak, 
valahová tartozást, biztonságérzetet, nyugalmat 
jelentenek. Nemzedékek nőttek fel itt úgy, hogy 
alig ismerhettek meg valamit annak a nemzetnek 
a történelméből, amelynek maguk is tagjai. Kevés 
volt az is, amit hagyományainkról, szűkebb pátri-
ánkról, gyökereinkről megtudhattunk. E tudniva-
lók nélkül nem lehetünk teljes értékű emberek. 

Mi is a hagyomány? Az egyik ember elmondta a 
másiknak, megmutatta, hogy mit hogyan kell csi-
nálni. A tapasztalatok emberöltőkön át szaporod-
tak. Az idősebbek gondosan megtanították a 
fiatalabbakat vadászni, halászni, főzni, építeni. 
Legtöbben a családban sajátították el a jövendő 
foglalkozásukat. A hagyomány apáról fiúra szállt. 

Biztos vagyok abban, hogy a népismereti óra 
hozzájárul ahhoz, hogy itthon legyünk, s otthon 
érezzük magunkat e hazában. 

Hagyományaink őrzője anyanyelvünk, mely el-
kísér a bölcsőtől a koporsóig. Édesanyánk bölcső-
dalai, nagyapáink meséi, nagyanyáink jósága 
mind-mind gyermekkori emlékeink. 

„Minden nemzetnek fő kincse a nyelve. Bármit 
elveszthet, visszaszerezhet, de ha nyelvét elveszti, 
Isten se adja vissza többé" — írja Gárdonyi Géza. 

Mi még nem vesztettük el anyanyelvünket, de 
hagyományaink közül már sok kiveszőben van. A 



huszonnegyedik órában vagyunk, még megment-
hetjük a betlehemi szokásokat, a húsvéti rigmuso-
kat. A régi fonók, tollfosztók, dörzsölök, lekvárfőzök 
hangulata már nem hozható vissza. A népdal, a 
csárdás még él, elevenítsük fel újra! A népi kultúra 
megismertetése sürgőssé vált, hisz még élnek azok, 
akik megmutathatják a tánclépéseket, elénekelhe-
tik népdalainkat. 

Öröm számunkra, hogy a magyar falvakban 
újult erővel fordulnak a hagyományok ápolása felé. 
Felelevenítik mindazt a szépet és hasznosat, ami 
korábban apáról fiúra szállt. 

Végre elértük, hogy senki sem gátol meg abban, 
hogy vallási ünnepeinket megtartsuk, melyek han-
gulatukban, jellegükben szépek és meghatóak, s 
igazi emberi értékeket közvetítenek. 

A tantárgy ismeretét nem szűkíteném le a nép-
rajzra. A népismeret tágabb fogalom, mely magába 
foglalja: a néprajz, a szülőföld és magyarság ismere-
tét is. Nekünk, kisebbségben élő magyaroknak erőt 
és hitet ad az, hogy tudnak rólunk, hogy érdeklődnek 
irántunk. Büszkék vagyunk kultúránkra, de ismerni 
akarjuk a bennünket körülvevő népek, a más orszá-
gokban élő magyarság kultúráját is. 

A múlt ismerete adhat és ad biztatást nekünk, 
hogy bizakodók lehessünk a jövő iránt. A múlt is-
merete nélkül nincs jövő. 

Bízom benne, hogy munkánk, fáradozásunk fel-
kelti a népismeret iránti érdeklődést. 

Ezeknek a feladatoknak a jegyében ajánlom a 
népismereti tantervet kolle'gáim és az érdeklődők 
figyelmébe. 

Bagu Balázs 



TANTERV 



ÓVODAI CSOPORT 

(Heti 1, évi 34 óra) 

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI CÉLOK 

A néprajz oktatását már az óvodai csoportban 
kezdjük. Célunk az, hogy a gyermekek beszédkész-
ségét fejlesszük. A szülőföld szeretetére való neve-
lés itt kezdődik. A körülvevő világ, a táj, a szülőföld 
dalai, meséi, játékai elevenednek meg. Meg kell 
szerettetni ezt a földet, hogy itt éljenek, ápolják 
nemzeti hagyományainkat. Fel kell mérni azt, 
hogy milyen képességgel érkeztek a gyerekek az 
óvodába. A foglalkozás célja az, hogy megismerjék 
azokat a népmeséket, gyermekmondókákat, gyer-
mekjátékokat, melyeket nagyszüleik, szüleik is-
mernek. Ezért fontos, hogy az óvónő ismerje a falu 
néprajzát, maga is kutasson, s a feledésbe ment 
játékokat, dalocskákat felelevenítse. Nem célunk 
a szigorú tantervi előírás. Mi inkább ötleteket sze-
retnénk adni a tantárgy tanításához. Ezért el tud-
juk képzelni, hogy az óvónők a tanmenet 
összeállításánál mélyen a saját gyökereikből fog-
nak táplálkozni. Pl. kiegészíthetik közmondások-
kal, találós kérdésekkel stb. 



AZ ÉVI ÓRÁK ELOSZTÁSA 

I. NÉPMESÉK 

(10 óra) 

A következő népmeséket ajánljuk: 

1. A szegény ember és az ördög 
2. A szegény asszony meg a három fia 
3. A kóró és a kis madár 
4. A vadgalamb és a szarka 
5. Bolond Istók 
6. Agárdi és a cigányok 
A népmeséket Sándor László: Pallag Rózsa, a 

Három arany nyílvessző és a Néprajz mindenkinek 
4. kötetéből vettük. 

Ajánlatunk: 

— A meséket olvassuk el 2—3-szor! 
— A tartalmát mondassuk el a gyerekekkel. Ha 

nem sikerül, olvassuk újra. 
— Mondassuk el a mesét dramatizálva! Készít-

sünk közösen bábokat! 
— Gyarapítsuk a gyerekek szókincsét, javítsuk 

a rosszul kiejtett szavakat, mondatokat! 
— Mondjuk el, honnan származnak a népmesék! 

Beszéljünk a faluról, ha van, szülőfalunk mese-
mondóiról is. 

— Rajzolják le, ami a meséből a legjobban meg-
tetszett. 



— Egy-egy mese feldolgozása után a legjobb me-
semondó elmondhatja, vagy lejátszhatják a másik 
csoportban is. 

— Ha van a községben mesemondó, hívjuk meg 
az óvodába. Mondjon ő is mesét a gyerekeknek. 

II. GYERMEKDALOK 
(4 óra) 

A kis óvodásoknak a következő dalokat 
ajánljuk: 

1. Kis kacsa fürdik fekete tóban... 
2. Süss fel nap, fényes nap 
3. Bújj, bújj, zöld ág... 
4. Hinta, palinta 
5. Elmúlott a rövid farsang... 

III. HÚSVÉTI KÖSZÖNTÖK 
(4 óra) 

Magyarázzuk meg a gyerekeknek a húsvét ünne-
pét. Mondjuk el, mit jelent a hímesszedés. Hogyan 
kell viselkedni hímesszedéskor. A következő két kis 
versikét ajánljuk. A versikék kezdő sorait közöljük: 

1. Én kis kertészlegény vagyok... 
2. Jó reggelt, jó reggelt... 
3. Zöld erdőben jártam... 
4. Úgy viruljanak a lányok... 



IV. GYERMEKMONDÓKÁK 
(4 óra) 

Igyekezzünk megtanítani azokat, amelyeket a 
községben ismernek. 

Ajánlatunk: 

1. Névcsúfolók 
(Adám, Benedek, Sándor, Lackó, József, Fe-
ri, Katica, Péter) 

2. Naphívogató: Süss fel, nap, fényes nap... 
3. Csigahívogató: Csigabiga gyere ki... 
4. Melegindító: Adj Isten meleget... 
5. Arcmutogató: Sűrű erdő, sík mezö... 
6. Állatcsúfoló: ^ Szebb a páva... 
7. Testrészekről: Én is pisze, te is pisze... 

Követelmények: 

— Tanítsuk meg a gyerekeket a hangsúlyos, ér-
telmes előadásra. 

— Ne feledjük, a mondókák játékok is, tanítsuk 
játszani a gyerekeket! 

V. GYERMEKJÁTÉKOK 
(3 + 5 óra) 

A gyermekek nagyon szeretnek játszani! A játé-
kok közül itt felsorolunk néhányat. Megpróbáljuk 
leírni is, mivel tudjuk, a tankönyv máról holnapra 
nem készül el. Dolgozni, tanítani kell valamiből. 
Az óvónő más játékot is választhat. Mi a vidékünk 



kincseiből merítünk. Itt a játékok egy részét én 
gyűjtöttem, de merítettem Penckóferné Punykó 
Mária gyűjtéséből is. Mi a kiszámolókat a gyer-
mekjátékok közé vesszük. Minden játékot kiszá-
molóval kezdhetünk. Eldöntjük, ki a fogó, a 
játékvezető. 

Kiszámolok 

(3 óra) 

Ajánlatunk: 

1. Egyedem, begyedem... 
2. Ecc, pecc, libapecc... 
3. Egy, érik a meggy... 

Gyermekj átékok 
(5 óra) 

1. Lánc, lánc, eszterlánc... 
2. Szemjáték: Jártál a kertben? 
3. Elvesztettem zsebkendőmet... 
4. Kihajtottam libáimat a rétre... 

Kihajtják a libákat a rétre, a mezőre. Meg-
beszélik, milyen szóra mennek haza. Ennek 
a játéknak párbeszéde érdekes. így például 
„túrós kalácsra". A farkasok megfogják, s 
utána azok lesznek a farkasok. 

5. Tüzet viszek, ne lássátok... 
A gyerekek leguggolnak. A gyerekek ének-
lik: „Tüzet viszek... dalt. Valakinek a háta 
mögé leejti a zsebkendőt. Ha nem veszi ész-
re, ő lesz a tüzvivö. 



VI. GYERMEKJÁTÉKOK KÉSZÍTÉSE 
(4 óra) 

Készítsünk régi gyermekjátékokat. 
1. Góréhegedű. A megszáradt kukorica górét 

25—30 cm hosszúra vágjuk. Majd a két kiálló részt 
megmetsszük, mint húrt. Teszünk alá kis alátétet. 
Kettőt készítünk, az egyik a hegedű, a másik a vonó. 

2. Csutkababa A csutkát babává öltöztetjük. 
Haja a tengeri bajusza, ruhája csuha. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmesék 10 óra 
II. Gyermekdalok 4 " 

III. Húsvéti köszöntök 4 " 
IV. Gyermekmondókák 4 " 
V. Gyermekjátékok 3+5 " 

VI. Gyermekjátékok készítése 4 " 
Összesen: 34 óra 



ELEMI ISKOLÁK 

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI CÉLOK 

Az elemi iskolákban a néprajzoktatást heti egy 
órában képzeljük el. A szülőház, a szülőföldhöz va-
ló kötődést alapozhatja meg a tantárgy oktatása. 
Az olvasóvá nevelés egyik fontos feladatának tart-
juk, hogy a gyerekek népmeséken nőjenek fel. Ha 
megismerik ezt a „legegyetemesebb, legősibb és 
legáltalánosabb népköltési" műfajt, megszeretik a 
szépirodalmat is. A szépirodalom megértésének el-
ső lépése, lépcsőfoka — a népmese. Ezért az I—III. 
osztályokban tantervünkbe beiktattuk a mesét. 

A népdal hűen tükrözi a nép életét. Őrzi múltját, 
megjelenik benne a mai élet. Falunként egyes so-
rait másként éneklik. Mi arra törekedjünk, hogy 
gyermekeink a mi variánsunkat énekeljék. A ma-
gyar népdalok, reméljük, nagyobb teret kapnak a 
zenei oktatás tantervében is. Ha van rá lehetősé-
günk, hangszalagokat is felhasználhatunk. Hív-
junk meg szülőket, nótafákat. Hadd hallják a 
gyerekek, hogy él a népdal. A népdalok közül egy-
egy műfaj berkeibe szándékozunk bevezetni tanít-
ványainkat, egészen a VI. osztályig. Népdalaink 
többezer éves hagyományokat őriznek. A népdal 
báját, varázsát az egyszerűség adja, nincs felcico-
mázva. Ezt kell megtanulnunk. 

A gyermekjátékokat megpróbáljuk röviden leírni 
is. A gyermekjátékok rendszerint kiszámolókkal 
kezdődnek. így döntik el, ki melyik csapatba kerül, 
ki lesz a fogó, a bárány vagy a farkas. Próbáljuk 
visszaadni a játék örömét. Ma gyermekeink annyi 



puskaropogást, kardcsörgést hallanak, látnak, 
hogy szinte csak ezt játsszák. A népi játékokban 
sok a viccelődés. Adjuk vissza a gyerekeknek az 
örömet, a játék varázsát! 

Népszokásaink közül sok már feledésbe ment. 
Az I—IV. osztályban fel kell elevenítenünk a kö-
vetkezőket: húsvéti köszöntők, névnapi köszöntők, 
karácsonyi köszöntők, betlehemes játékok. 

Az óvoda tervét nem ismételjük, de arra kell tö-
rekednünk, hogy az ott tanult játékokat, mondó-
kákat az óvodából jöttek megtanítsák azokkal, 
akik nem jártak óvodába. 



I. OSZTÁLY 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az első osztályban tudatosan nem a népmesével 
kezdünk. Ezt azzal magyarázzuk, hogy szeret-
nénk, ha a második félévben egyedül olvasnák el 
a népmeséket. A tanulók nagyobb része olvas már 
ebben az időben. A tanév folyamán a népdalokkal, 
gyermekmondókákkal, gyermekjátékokkal, húsvé-
ti, karácsonyi szokásokkal ismertetjük meg a ta-
nulókat. Amint látjuk, tantervünk koncentrikus — 
lineáris felépítésű. A tanulók vissza-visszatérnek 
az előző években tanultakhoz, majd újakkal bővít-
jük. 

A témakörök összeállításánál sok szempon-
tot figyelembe vehetünk: 

1. Célszerű a gyermekjátékokat ősszel és ta-
vasszal tanítani. 

Nagyobb részük szabadban játszható. 
2. A kiszámolok mindig előzzék meg a játékokat. 
3. A népszokásokat: karácsonyi, húsvéti, az ün-

nepek előtt tanítsuk. 
4. Nem fontos egy témakört végig tanítani, az 

felbontható. A népdal tanítása két, három részben 
is megoldható. 



AZ ÉVI ÓRÁK ELOSZTÁSA 

I. NÉPMESÉK 

(10 óra) 

A következő népmeséket ajánljuk: 

1. A szegény ember és az ördög 
2. A szegény asszony meg a három fia 
3. A kóró és a kis madár 
4. A vadgalamb és a szarka 
5. Bolond Istók 
6. Agárdi és a cigányok 
A népmeséket Sándor László: Pallag Rózsa, a 

Három arany nyílvessző és a Néprajz mindenkinek 
4. kötetéből vettük. 

Ajánlatunk: 

— A meséket olvassuk el 2—3-szor! 
— A tartalmát mondassuk el a gyerekekkel. Ha 

nem sikerül, olvassuk újra. 
— Mondassuk el a mesét dramatizálva! Készít-

sünk közösen bábokat! 
— Gyarapítsuk a gyerekek szókincsét, javítsuk 

a rosszul kiejtett szavakat, mondatokat! 
— Mondjuk el, honnan származnak a népmesék! 

Beszéljünk a faluról, ha van, szülőfalunk mese-
mondóiról is. 

— Rajzolják le, ami a meséből a legjobban meg-
tetszett. 



— Egy-egy mese feldolgozása után a legjobb me-
semondó elmondhatja, vagy lejátszhatják a másik 
csoportban is. 

— Ha van a községben mesemondó, hívjuk meg 
az óvodába. Mondjon ö is mesét a gyerekeknek. 

II. GYERMEKDALOK 
(4 óra) 

A kis óvodásoknak a következő dalokat 
ajánljuk: 

1. Kis kacsa fürdik fekete tóban... 
2. Süss fel nap, fényes nap 
3. Bújj, bújj, zöld ág... 
4. Hinta, palinta 
5. Elmúlott a rövid farsang... 

III. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐK 
(4 óra) 

Magyarázzuk meg a gyerekeknek a húsvét ünne-
pét. Mondjuk el, mit jelent a hímesszedés. Hogyan 
kell viselkedni hímesszedéskor. A következő két kis 
versikét ajánljuk. A versikék kezdő sorait közöljük: 

1. Én kis kertészlegény vagyok... 
2. Jó reggelt, jó reggelt... 
3. Zöld erdőben jártam... 
4. Úgy viruljanak a lányok... 



IV. GYERMEKMONDÓKÁK 
(4 óra) 

Igyekezzünk megtanítani azokat, amelyeket a 
községben ismernek. 

Ajánlatunk: 

1. Névcsúfolók 
(Adám, Benedek, Sándor, Lackó, József, Fe-
ri, Katica, Péter) 

2. Naphívogató: Süss fel, nap, fényes nap... 
3. Csigahívogató: Csigabiga gyere ki... 
4. Melegindító: Adj Isten meleget... 
5. Arcmutogató: Sűrű erdő, sík mezö... 
6. Allatcsúfoló: Szebb a páva... 
7. Testrészekről: Én is pisze, te is pisze... 

Követelmények: 

— Tanítsuk meg a gyerekeket a hangsúlyos, ér-
telmes előadásra. 

— Ne feledjük, a mondókák játékok is, tanítsuk 
játszani a gyerekeket! 

V. GYERMEKJÁTÉKOK 
(3 + 5 óra) 

A gyermekek nagyon szeretnek játszani! A játé-
kok közül itt felsorolunk néhányat. Megpróbáljuk 
leírni is, mivel tudjuk, a tankönyv máról holnapra 
nem készül el. Dolgozni, tanítani kell valamiből. 
Az óvónő más játékot is választhat. Mi a vidékünk 



kincseiből merítünk. Itt a játékok egy részét én 
gyűjtöttem, de merítettem Penckóferné Punykó 
Mária gyűjtéséből is. Mi a kiszámolókat a gyer-
mekjátékok közé vesszük. Minden játékot kiszá-
molóval kezdhetünk. Eldöntjük, ki a fogó, a 
játékvezető. 

Kiszámolok 

(3 óra) 

Ajánlatunk: 

1. Egyedem, begyedem... 
2. Ecc, pecc, libapecc... 
3. Egy, érik a meggy... 

Gyer mekj átékok 
(5 óra) 

1. Lánc, lánc, eszterlánc... 
2. Szemjáték: Jártál a kertben? 
3. Elvesztettem zsebkendőmet... 
4. Kihajtottam libáimat a rétre... 

Kihajtják a libákat a rétre, a mezőre. Meg-
beszélik, milyen szóra mennek haza. Ennek 
a játéknak párbeszéde érdekes. így például 
„túrós kalácsra". A farkasok megfogják, s 
utána azok lesznek a farkasok. 

5. Tüzet viszek, ne lássátok... 
A gyerekek leguggolnak. A gyerekek ének-
lik: „Tüzet viszek... dalt. Valakinek a háta 
mögé leejti a zsebkendőt. Ha nem veszi ész-
re, ő lesz a tűzvivő. 



VI. GYERMEKJÁTÉKOK KÉSZÍTÉSE 
(4 óra) 

Készítsünk régi gyermekjátékokat. 
1. Góréhegedü. A megszáradt kukorica górét 

25—30 cm hosszúra vágjuk. Majd a két kiálló részt 
megmetsszük, mint húrt. Teszünk alá kis alátétet. 
Kettőt készítünk, az egyik a hegedú, a másik a vonó. 

2. Csutkababa A csutkát babává öltöztetjük. 
Haja a tengeri bajusza, ruhája csuha. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmesék 10 óra 
II. Gyermekdalok 4 " 

III. Húsvéti köszöntök 4 " 
IV. Gyermekmondókák 4 
V. Gyermekjátékok 3+5 " 

VI. Gyermekjátékok készítése 4 " 
Összesen: 34 óra 



ELEMI ISKOLÁK 

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI CÉLOK 

Az elemi iskolákban a néprajzoktatást heti egy 
órában képzeljük el. A szülőház, a szülőföldhöz va-
ló kötődést alapozhatja meg a tantárgy oktatása. 
Az olvasóvá nevelés egyik fontos feladatának tart-
juk, hogy a gyerekek népmeséken nőjenek fel. Ha 
megismerik ezt a „legegyetemesebb, legősibb és 
legáltalánosabb népköltési" műfajt, megszeretik a 
szépirodalmat is. A szépirodalom megértésének el-
ső lépése, lépcsőfoka — a népmese. Ezért az I—III. 
osztályokban tantervünkbe beiktattuk a mesét. 

A népdal hűen tükrözi a nép életét. Őrzi múltját, 
megjelenik benne a mai élet. Falunként egyes so-
rait másként éneklik. Mi arra törekedjünk, hogy 
gyermekeink a mi variánsunkat énekeljék. A ma-
gyar népdalok, reméljük, nagyobb teret kapnak a 
zenei oktatás tantervében is. Ha van rá lehetősé-
günk, hangszalagokat is felhasználhatunk. Hív-
junk meg szülőket, nótafákat. Hadd hallják a 
gyerekek, hogy él a népdal. A népdalok közül egy-
egy műfaj berkeibe szándékozunk bevezetni tanít-
ványainkat, egészen a VI. osztályig. Népdalaink 
többezer éves hagyományokat őriznek. A népdal 
báját, varázsát az egyszerűség adja, nincs felcico-
mázva. Ezt kell megtanulnunk. 

A gyermekjátékokat megpróbáljuk röviden leírni 
is. A gyermekjátékok rendszerint kiszámolókkal 
kezdődnek. így döntik el, ki melyik csapatba kerül, 
ki lesz a fogó, a bárány vagy a farkas. Próbáljuk 
visszaadni a játék örömét. Ma gyermekeink annyi 



puskaropogást, kardcsörgést hallanak, látnak, 
hogy szinte csak ezt játsszák. A népi játékokban 
sok a viccelődés. Adjuk vissza a gyerekeknek az 
örömet, a játék varázsát! 

Népszokásaink közül sok már feledésbe ment. 
Az I—IV. osztályban fel kell elevenítenünk a kö-
vetkezőket: húsvéti köszöntők, névnapi köszöntők, 
karácsonyi köszöntők, betlehemes játékok. 

Az óvoda tervét nem ismételjük, de arra kell tö-
rekednünk, hogy az ott tanult játékokat, mondó-
kákat az óvodából jöttek megtanítsák azokkal, 
akik nem jártak óvodába. 



I. OSZTÁLY 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az első osztályban tudatosan nem a népmesével 
kezdünk. Ezt azzal magyarázzuk, hogy szeret-
nénk, ha a második félévben egyedül olvasnák el 
a népmeséket. A tanulók nagyobb része olvas már 
ebben az időben. A tanév folyamán a népdalokkal, 
gyermekmondókákkal, gyermekjátékokkal, húsvé-
ti, karácsonyi szokásokkal ismertetjük meg a ta-
nulókat. Amint látjuk, tantervünk koncentrikus — 
lineáris felépítésű. A tanulók vissza-visszatérnek 
az előző években tanultakhoz, majd újakkal bővít-
jük. 

A témakörök összeállításánál sok szempon-
tot figyelembe vehetünk: 

1. Célszerű a gyermekjátékokat ősszel és ta-
vasszal tanítani. 

Nagyobb részük szabadban játszható. 
2. A kiszámolok mindig előzzék meg a játékokat. 
3. A népszokásokat: karácsonyi, húsvéti, az ün-

nepek előtt tanítsuk. 
4. Nem fontos egy témakört végig tanítani, az 

felbontható. A népdal tanítása két, három részben 
is megoldható. 



A Z ÉVI ÓRÁK ELOSZTÁSA 

I. NÉPDALOK 

(6 óra) 

Ajánlatunk: 

1. Bölcsődalok: 
a) Este van már, alkonyul... 
b) Tente baba, tente... 
c) Jár a baba... 
d) Höc, höc katona... 

2. Párosító dalok: 
a) Bíróéknál ég a világ... 
b) Erdő mellett nem jó lakni... 

3. Tréfás dalok: 
a) Ég a kunyhó... 
b) Megfogtam egy szúnyogot... 
c) Zöld a kökény, recece... 
d) Házasodik a lapát... 

II. GYERMEKMONDÓKÁK 

(3 óra) 

A következő gyermekmondókákat ajánljuk: 

1. Esöindító mondóka: 
a) Ess, ess esö... 
b) Esik az esö, ázik a mező... 



2. Állatriasztó, állathívogató mondókák: 
a) Katinka szállj el... 
b) Gólya, gólya gelice... 
c) Nyuszi, nyuszi, nyulacskám... 

3. Nyelvtörő mondókák: 
a) Hátamon a zsákom... 
b) Az ipafai papnak... 
c) Répa, retek mogyoró... 

4. Arcmutogató mondókák: 
a) Sűrű erdő, sík mező... 
b) Ez elment nyulászni... 

5. Öltöztető, hintáztató, láblógató mondókák 
(A tanító választása szerint) 

III. KISZÁMOLOK, GYERMEKJÁTÉKOK 
(6 óra) 

1. Kiszámolok 

(3 óra) 

Ajánlatunk: 

a) Kert alatt a macska... 
b) Töröm, töröm a mákot... 
c) Falu végén van egy ház... 
d) Egyszer egy időben... 
e) Egy, kettő, három, négy... 
0 Egy kisasszony Pozsonyba... 



2. Gyermekjátékok: 

a) Pörömölés: 
Két kislány összefogódzik, keresztbe téve 
kezüket, így forognak. Közben éneklik: 
Pöröm, pöröm... 

b) Cirmos cica jaj... 
c) Ha én cica volnék... 
d) Ég a gyertya ég... 
e) Most viszik, most viszik... 
f) Beültettem kiskertemet... 

Tizenhármán játsszák. Hat virág, hat gaz-
da, egy vevö. A virágok háta mögé odaáll 
egy-egy gazda, s árulja a virágot. A vevö 
bent áll a körben. A gazdák és az eladó 
virágok énekelnek. A vevö odafordul a gaz-
dához. A gazda énekben válaszol, majd fut-
nak, aki előbb odaér, azé a virág. 

IV. NÉPSZOKÁSOK 
(5 óra) 

Népszokásaink közül itt a névnapi köszöntőket, 
a húsvéti rigmusokat, a karácsonyi köszöntőket ta-
nítjuk. 

1. Húsvéti rigmusok: 
a) E húsvéti ünnepnek második reggelén... 
b) Keljetek fel, lányok, cifra nyoszolyába... 

2. Névnapi köszöntök: 
a) János napja ma vagyon... 
b) Serkenj fel, kegyes nép... 



V. NÉPTÁNC 
(5 óra) 

A táncillem: a lány felkérése, a tánc megköszö-
nése. Zenére való pontos járás közben és egysze-
rűbb térformákban. Egyszerűbb ritmusok 
kitapsolása, kimozgása: négy-öt egyszerű motívum 
megtanulása és fűzése: pl. szökdelés, egy lépés, két 
lépés, simán járás, dobogva, forogva. E figurák is-
mert gyermekjátékokban (lásd Bújj, bújj..., Kis ka-
csa fürdik...). 

VI. NÉPMESÉK 
(7 óra) 

A népmesék feldolgozásánál vegyük figye-
lembe: 

— A népmeséket a gyerekek egyedül olvassák 
el! Ez lehet hangos és néma olvasás. 

— Mutassuk röviden be a mesemondót is. Be-
szélgessünk a faluról, ahonnan a mesét ol-
vastuk. 

— Kicserélhetjük a meséket saját gyűjtésünkkel 
is. 

— Beszéljük meg közösen a meséket, beszéljük 
meg a tartalmát. 

— Dramatizáljuk a mesét, készíthetünk bábokat 
is, rajzolhatnak is a gyerekek. 

A következő meséket ajánljuk: 

1. Az ördög és a szegény ember 
2. A vénasszony és a tizenkét zsivány 



3. Három arany nyílvessző 
4. A szegény ember szerencséje 
5. A halászlegény és a királykisasszony 
6. A szóló szőlő, mosolygó alma és csengő barack 

VIII. NÉPI JÁTÉKOK KÉSZÍTÉSE 
(2 óra) 

A természetben talált játékok készítése, kissze-
kér, ló, tehén, baba, karikagyűrű stb. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népdal 6 óra 
II. Gyermekmondókák 3 " 

III. Kiszámolok, gyermekjátékok б " 
IV. Népszokások 5 " 
V. Néptánc 5 " 

VI. Népmese 7 " 
VII. Népi játékok készítése 2 " 

Összesen: 34 óra 



II. OSZTÁLY 

(Heti 1, évi 34 óra) 

I. NÉPMESÉK 
(8 óra) 

A következő népmeséket ajánljuk: 

1. Marinka 
2. A pórul járt paraszt 
3. A rekeszfonó lány 
4. Rózsa Sándor 
5. A deákot erővel királlyá teszik 
6. Az egyszeri gyerek 

II. VERSES MONDÁSOK 
(3 óra) 

1. Időjárás mondások: 
a) Ha sok a köd januárban... 
b) Ha az idő ügy fordul... 
c) Gyertyaszentelő, ha havaz... 
d) Mátyás, ha nem talál jeget... 
e) Vigyázz Virágvasárnapra... 
£) Húsvét első napján ázni... 
g) Ha Medárdkor esik... 
h) Ha megdördül Mihály felett... 

Gyűjtsük össze a falunkban ezekkel a megfigye-
lésekkel kapcsolatos szólásokat. 

2. Erkölcsi példázatok: 
a) Bocsánatot kuncogok... 
b) íze van a sónak... 



Itt két erkölcsi példázatot adunk, az egyik helyi 
gyűjtés, a másikat Ipolybalagon jegyezték fel. Cé-
lunk az, hogy más tájvidékek néphagyományaiból 
is ízelítőt kapjanak a gyerekek. 

III. GYERMEKMONDÓKÁK 

(2 óra) 

A következő gyermekmondókákat ajánljuk: 

1. Kerekecske dombocska... 
2. Cini-cini muzsika... 
3. Csere-bere fogadom... 
4. Örök harag fakereszt... 
5. Elmentem az erdőbe... 
6. Egy üveg alma... 

IV. TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
(2 óra) 

Gyűjtsük össze, milyen találós kérdéseket ismer-
nek a szülők, nagyszülők. Ne könyvekből írjunk, 
hanem idősebbektől gyűjtsünk. 

V. NÉPDALOK 
06 óra) 

Ebben az osztályban a szerelmi, lakodalmi dalo-
kat gyűjtsük össze. Tegyük őket közkinccsé. 



Ajánlatunk: 

Szerelmes dalok 
1. Tavaszi szél vizet áraszt... 
2. A bátyúi utca... 
3. Rozmaringnak csak az a szokása... 
4. Megkötöm lovamat, piros... 
5. Széles a Balaton vize... 
6. Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak... 
7. Atalmennék én a Tiszán... 
8. Tisza partján mandulafa... 
9. Csillagok, csillagok... 
10. Gyere be, rózsám, gyere be... 
11. Szép lányok, mi lesz veletek... 
12. Amerre én járok, még a fák is sírnak... 
13. Bótrágy felöl, csuhaj Bótrágy felől... 
14. Kertem alatt van egy tábla búza... 
15. A mi búzánk tiszta... 
16. Zöld búzában... 
17. A más éjjel, de rosszat álmodtam... 
18. A Tiszának túlsó partján... 
19. Búzát vittem a malomba... 
20. Este van már, késő este... 
21. Szőke vize a zavaros Tiszának... 
22. Édesanyám sokat intett a jóra... 
23. Túl vagy, babám, túl vagy... 
24. Elázott a kenderem a tóban... 
25. Lassan, kocsis, hogy a kocsi ne rázzon... 
26. Csutkából van a mi házunk teteje... 
27. A csitári hegyek alatt... 
28. Ősszel érik, babám... 



Lakodalmas dalok: 
1. Jaj, de széles, jaj de hosszú... 
2. Adjon Isten, édesanyám, jó estét... 
3. Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom... 
4. Nyisd ki babám az ajtót... 
5. Ez a kislány akkor sír... 
6. Most visznek... 
7. Haragszik az édesanyám... 
8. Menyasszony-jártató... 

VI. KISZÁMOLOK, GYERMEKJÁTÉKOK 

(4 óra) 

1. Kiszámolok 

A következő kiszámolókat ajánljuk: 

a) Lement Jancsi a pincébe... 
b) Oh, oh tündérkaszinó... 
c) Elmentem én az erdőbe... 

2. Gyermekjátékok 

8—14 éves korban élesen elválnak a fiúk és a 
lányok játékai. Hagyjuk őket külön is játszani, de 
vonjuk be őket a közös játékba. Ennek nevelési fel-
adata is van. Ebben a korban a fiúk szeretik meg-
mutatni a lányoknak, hogy ők mit tudnak. 
Szeretnek futni, versenyezni. Hadd tegyék! 

a) Labdajátékok 
A labdapattogtató versike így szól: 

Búbos tyúkom ide hallgass, 
Kiskertemben ne kapargass, 



Adok neked sört, bort, pálinkát, 
Kapd el Éva a labdát. 

Akinek a nevét kiáltják, el kell kapnia a lab-
dát, s vele eltalálni a legközelebb lévő gyere-
ket. Az eltalált vagy a rosszul dobó gyerek, 
kiáll. Folytatódik a játék elölről. 

b) Lyuk kiri 
A gyerekek gödröt ásnak. Ebbe teszik a labdát. 
Minden gyereknek neve van. Rendszerint ma-
ga választja, vagy a játékvezető adja. Nagyobb-
részt egy témakörben: virág, gyümölcs, állat, 
stb. A gyerekek azt választják, ami vagy ami-
hez hasonlóak akarnak lenni. A kikiáltó kiáltja 
a nevet: szegfű. Az a lyukból felkapja a labdát 
és, „álljt" kiált. Mindenkinek meg kell állnia. 
Akit eltalál, az kiáll. így játsszák, míg egy ma-
rad. Elugrani, elhajolni szabad. 

c) Megy a gyűrű vándorútra 
A lányok sorba ülnek. Kettőt kiválasztanak, 
egyik az adogató, a másik a hunyó. Az ado-
gató összezárt tenyere közt a gyűrű. Úgy tesz 
mintha beletenné valakinek a kezébe. Vala-
kinek oda is adja. A hunyónak ki kell találni, 
kinél van. Addig, míg ki nem találja, ő a hu-
nyó. 

d) Üsd a harmadikat... 
Fiúk, lányok közösen játsszák. Körben állnak 
a gyerekek. Mindenki a párja háta mögé áll. 
Kiszámolják, ki a futó. A futó egy pár elébe 
áll. A harmadiknak futni kell. Csak a kör kö-
rül lehet futni. 



VII. NÉPSZOKÁSOK 
(3 óra) 

A népszokások felelevenítését már az első osz-
tályban elkezdtük. Gondolok itt a névnapi, kará-
csonyi, húsvéti köszöntőkre. Ezt folytatjuk: 

1. Névnapi köszöntők: 
Ismertebb névnapok: József (március 19.), Katalin 

(november 25.), Miklós (december 6.), Luca (december 
13.). Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy köszöntsék 
nagyszüleiket, szüleiket. Figyeljék a kalendáriumot. 
Tanuljanak versikéket. Mi is taníthatunk ilyen kö-
szöntőket. Pl: Géza napja ma vagyon... 

2. Karácsonyi ünnepek: 
Advent-hete, ünnep-szombatja, karácsony, az 

újév. Ezek a szokások falvanként változnak. Szülő-
falumban az új évet közösen köszöntjük a templom 
előtt, közös énekléssel. Taníthatunk köszöntőket, 
hogy más népek, vidékek szokásait is ismerjék. 

E karácsony estéjében, 
Isten legyen szívetekben 

(Bakonszeg) 

3. Húsvéti köszöntő 
Örvendjetek kicsik, nagyok, 
Az Úr Jézus feltámadott, 
Bűneinket megváltotta, 
Eletünket megáldotta. 
Kérjük mi. is Istenünket! 
Szent kegyelmét a jövőre 
Kérjük ki. e házra tőle. 



Hit, remény és szeretet 
Öfitsön belénk új életet. 
Isten kegyelmének árja 
Szálljon bőven itt e házra! 
Szívemből kívánom! 

(1914. Bereg megye, 
Sütő Lajos gyűjtése) 

4. Halottak napja 
(november 2.) 
Magyarázzuk meg, hogy milyen szokás van a fa-

luban. Sétáljunk ki a temetőbe. Mutassuk meg, hol 
fekszenek falu ismertebb emberei. Beszéljünk ró-
luk! Álljunk meg az áldozatok kopjafájánál! Gon-
dozhatnak sírokat is a gyerekek. 

5. Újévi köszöntő 
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben 

(Apáról fiúra) 

VIII. NÉPTÁNC 
(6 óra) 

Az első osztályban tanultak megismétlése: tánc-
illem, ritmus ki tapsolás, szökdelés, egy lépés két 
lépés, dobogva, forogva járás. A térformák szép 
megtartása, térforma váltások (kör, kígyó, kapu, 
kapu alatt átbújás), további egyszerű ritmusok. 

A tavaszi lányjátékok és vegyes körtáncok fel-
használása. 



A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmesék 8 óra 
II. Verses mondások 3 " 

III. Gyermekmondókák 2 " 
IV. Találós kérdések 2 " 
V. Népdalok 6 " 

VI. Kiszámolok, gyermekjátékok 4 " 
VII. Népszokások 3 " 

VIII. Néptánc 6 " 
Összesen: 34 óra 



III. OSZTÁLY 

(Heti 1, évi 34 óra) 

I. NÉPMESÉK 

(4 óra) 

Az alábbi népmeséket ajánljuk: 

1. Hattyúkacsa 
2. Kormoska 
3. Három királyleány 
4. Az okos leány 

II. NÉPMONDÁK 
(4 óra) 

A népmondákat ebben az osztályban tanítjuk 
először. Alkalmat adnak arra, hogy még jobban 
megismerjék szülőföldjüket. Gondolunk itt a kö-
vetkezőkre: 

— a falu, a város eredetmondája 
— dűlőkhöz, vizekhez, dombokhoz, házakhoz fű-

ződő mondák 
— a falu lakosairól, személyekhez fűződő törté-

netek, mondák 

Az alábbiakban két ilyen mondát ajánlunk: 

1. A Tisza eredete 
2. Beregszász mondája 



III. KÖZMONDÁSOK, SZÓLÁSOK, TALÁLÓS 
KÉRDÉSEK 

(3 óra) 

Ezt a munkát már elkezdtük az alsóbb osztá-
lyokban az anyanyelvi órákon. Itt az a célunk, hogy 
olyan közmondásokat, szólásokat, találós kérdése-
ket gyűjtsünk, melyeknek helyi vonatkozásai is 
vannak. Egy-egy ilyen közmondás, szólás eredetét 
is próbáljuk felderíteni. Ha egyet-kettőt lelünk, az 
is jó, nagy kincs. Pl. nálunk ismert ilyen szólás: 
Róza, Róza három, láb, nem négy láb. A régi „ko-
mótspór" (tűzhely) egyik lába rossz volt, alá volt 
támasztva. Róza néni rátette a töltött káposztát, 
az leborult. Mihály bácsi sajnálta a káposztát. Ma 
a rosszul sikerült dologra mondják a faluban: Róza, 
Róza három láb, nem négy láb! 

IV. NÉPDALOK 
(6 óra) 

Ebben az osztályban az arató-, tánc- és pásztor 
nótákat tanítsuk meg. Elképzelésünk az, hogy 
ezek a népdalok éljenek is! Lakodalmakban, ünne-
peken gyermekeink tudjanak bekapcsolódni a kö-
zös éneklésbe. 

A következő dalokat ajánljuk: 

a) Pásztordalok: 
1. Megismerni a kanászt... 
2. A csikósok, a gulyások... 



b) Táncdalok: 
1. Este, este, sej, este akar lenni... 
2. Gyere be, rózsám, gyere be... 
3. Nem vagyok én senkinek se adósa... 

c) Aratódalok: 
1. Búza, búza, de szép tábla búza... 
2. Megérett a búzakalász, le lehet aratni... 

V. NÉPSZOKÁSOK 
(4 óra) 

A téli jeles napok felelevenítése. A betlehemes 
játék a gyermekek számára. Időjárás jóslások: Vin-
ce (január 22.), Pál (január 25.), Balázs (február 
2.), Gyertyaszentelő (február 6.), Bálintnap (febru-
ár 14.). Mátyás (február 24.). Farsangi szokások 
(január 6. húshagyókedd). 

VI. GYERMEKJÁTÉKOK 
(2 óra) 

1. Adj, király, katonát! 
Rendszerint fiúk játsszák. Választanak két 
királyt. Nyílhúzással eldöntik, ki választ já-
tékost. Csatárláncba állnak egymás mellé. 
Megfogták egymás kezét minél jobban. A kö-
vetkező párbeszéd hallatszik: 
— Adj, király, katonát! 
— Nem adok! 
— Ha nem adod, viszek! 
Fut a követ, a küldönc és igyekszik minél 
több katonát elvinni. Amennyit levág, annyit 



elvisz. Addig játsszák, míg a király is fogság-
ba esik. 

2. Kinn a bárány, benn a farkas 
A gyerekek körbe állanak. A fiúk, lányok 
éneklik a dalt: Kinn a bárány benn a farkas. 
Belül a farkas, kívül a bárány. A farkas ki 
akar törni, hogy elkapja a bárányt. Végül 
csak kiszalad, kiengedik. Versenyfutás kez-
dődik. Ha elkapja a bárányt, beáll játszani, 
énekelni. 

VII. NÉPTÁNC 
(6 óra) 

Az első és második osztályban tanultak megis-
métlése. Az eszközzel való táncolás elemei (seprű, 
bot, sapka). Az eszköz átugrása, kézbe vétele. To-
vábbi ritmusgyakorlatok. A tánckísérő hangszerek 
megismerése (duda, furulya, hegedű, cimbalom). 

VIII. ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK 
(3 óra) 

Mit ettek régen a faluban? Milyen hagyományos 
ételek vannak? A régi ételek közül próbáljuk meg-
főzni némelyiket. A receptet a nagymamák el-
mondják. Talán még az elkészítésben is 
segédkeznek, ha megkérjük őket. Gondolunk itt a 
„fűtőn sült haluskára", „pankovára". Milyen étke-
zési szokásaink voltak? Mit ettek: reggel, délben, 
este? Mit főztek az ünnepeken? Hogy illett visel-
kedni evés közben? 



IX. NÉPMŰVÉSZET 
(2 óra) 

A népművészetnek több területét összhangba 
hozhatjuk a kézimunka órákkal. A lányokat népi 
hímzésre, a fiúkat a fafaragás szépségeire tanít-
suk. A régi ember sok hasznos dolgot elkészített 
otthon, szinte önellátó volt. Kutassuk fel, és ápol-
juk ezt a hagyományt! 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmesék 4 óra 
II. Népmondák 4 " 

III. Közmondások, szólások, 
találós kérdések 3 " 

IV. Népdalok 6 " 
V. Népszokások 4 " 

VI. Gyermekjátékok 2 " 
VII. Néptánc 6 " 

VIII. Étkezési szokások 3 " 
IX. Népművészet 2 " 

Összesen 34 óra 



IV. OSZTÁLY 

(Heti 1, évi 34 óra) 

I. NÉPMESÉK 

(3 óra) 

Az alábbi népmeséket ajánljuk: 

1. A nagy erejű legény 
2. Rózsa és Ibolya 
3. A vásárokat járó ember 

II. NÉPDALOK 
(7 óra) 

A népdalok tanítását igazán ebben az osztályban 
kezdjük el. A gyerekek hangja már erre a korra 
kialakul. A faluban ismert kesergőket, bujdosóda-
lokat, 48-as dalokat, katonadalokat gyüjtsük 
össze. A néphagyományoknak tovább kell élniük. 
Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha megtanítjuk rá a 
gyerekeket. Most kevés az alkalom a közös ének-
lésre, tegyük ezt legalább az órán. 

a) Kesergők: 
1. Édesanyám is volt nékem... 
2. Amerre én járok... 
3. Árva vagyok, de hej igazi árva... 
4. De szeretnék az erdőben fa lenni... 

b) Bujdosó dalok: 
1. Bujdosik az árva madár... 



2. Bujdokolva járok, erdőt, rónaságot... 
3. Elindultam szép hazámból... 

c) Kuruc dalok: 
1. Csinom Palkó, Csinom Jankó... 
2. Te vagy a legény Tyukodi pajtás... 
3. Mit búsulsz, kenyeres... 

d) 48-as dalok: 
1. Kossuth Lajos azt üzente... 
2. Huszár gyerek, huszár gyerek... 
3. Gábor Áron rézágyúja... 
4. Most szép lenni katonának... 

e) Katonadalok: 
1. Felszántom a császár udvarát... 
2. Kimegyek a doberdói harctérre... 
3. Jön október elseje, be kell rukkolni... 
4. A jó lovas katonának... 
5. Esik eső, szép csendesen esik... 
6. Ledűlött, ledűlött... 

III. NÉPMONDA 
(2 óra) 

Folytatjuk a falu, a város, a környék történeti 
és népmondáinak gyűjtését. Egy-egy dűlő, folyó, 
mező eredeti nevének megfejtése is érdekes. Köz-
ségünkben az egyik dűlő neve Gyepű volt, sok dűlő 
nevében ott van a „láza" szó: Demjénláza, Pálláza. 
Próbáljunk fényt deríteni ezekre a dolgokra. 



IV. NÉPBALLADA 
(4 óra) 

Nem biztos, hogy élnek falvainkban balladáink, 
de lehetséges, hogy egy-két „hosszú nótára" emlé-
keznek. Lehet, még éneklik, lehet, csak a szövegét 
tudják. Ha a gyerekek bekapcsolódnak a kutatás-
ba, ők sok-sok dolgot kigöbözhetnek. Itt mi most 
néhány balladát Vári Fábián László gyűjtéséből 
ajánlunk feldolgozásra. 

1. Halva talált menyasszony... 
2. Verik a kassai dobot... 
3. A halálra táncoltatott lány... 

Figyeljük meg, hogy ezeknek a balladáknak nem 
ismerik-e a helyi változatát. 

V. NÉPSZOKÁSOK 
(5 óra) 

Tavaszi ünnepek: 
Gergely-nap (március 12.), Sándor, József, Be-

nedek. 
A virágvasárnapi, nagypénteki, húsvéti szoká-

sok. 
Pünkösdi szokások: Szent-György-nap (április 

24.). A májusfa állítása, az éjjeli zene. A fagyos 
szentek (május 12—14.). 

A nyári ünnepek: 

László (június 27.), Pál (június 29.), Margit (jú-
lius 13.), Lőrinc (augusztus 10.), Új kenyér ünnepe, 
Szent István (aug. 20.) 



Őszi ünnepek: 
Mihály napja (szeptember 29., pásztorfogadási 

nap), halottak napja (november 2.), Az elhurcolt 
áldozatok napja (november 24.). 

VI. NÉPTÁNC 
(8 óra) 

Az I—III. osztályban tanultak megismétlése. Az 
ugrós táncok alapelemei: csoportosan, szólóban, 
párban. További ritmusgyakorlatok. A pásztor-
tánc, a dallamok megismerése (pl. Megismerni a 
kanászt...) 

VII. GYERMEKJÁTÉKOK 
(2 óra) 

1. A brigézés 
A fiúk egy karót vernek a földre, erre tesznek 
egy kis deszkát, erre a csülköt. A deszka má-
sik végére ráütnek. Aki elkapja az a kővet-
kező. 

2. Hol az olló, komám asszony 

VIII. NÉPMŰVÉSZET 
(3 óra) 

Gyűjtsük össze a falu hagyományait népművé-
szektől. Ünnepi terítők, kivarrások. A minták raj-
zolása, kivarrása. A pokróc készítése. A fiúk 
készíthetnek különböző fafaragásokat. Ügyesebb 
fiúk készíthetnek fűzfasípot is. Tavasszal a fűzfa-



vesszőt, amikor az jó, megtekerjük, lejön a haja és 
ebből készül a síp. Egész kis zenekar jöhet létre. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmese 3 óra 
II. Népdalok 7 " 

III. Népmonda 2 " 
IV. Népballada 4 " 
V. Népszokások 5 " 

VI. Néptánc 8 " 
VII. Gyermekjátékok 2 " 

VIII. Népművészet 3 " 
Összesen: 34 óra 



ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI CÉLOK 

Az általános iskolákban a néprajz oktatása már 
magasabb szinten indul. A tanulók, ha óvodába is 
jártak, már sok népdalt, népmesét, gyermekjátékot 
tudnak. A karácsonyi, húsvéti, névnapi köszöntö-
ket már elmondták a családban, a rokonságban, s 
évről évre újra mondják. A népzene után a néptánc 
alaplépéseit is megtanulták. Iskolai bálon, lakodal-
makban táncoltak is. 

Néprajzi tantervünk úgy épül fel, mint a ház. Az 
elemi iskolákban leraktuk az alapokat. Az általá-
nos iskolában tovább építjük a néprajzi tudásun-
kat. Célunk az, hogy megismerjék a szülőföld 
szokásait, az ott élő emberek hagyományait, azt 
tiszteletben tartsák, s vigyék tovább. Anyanyel-
vünk mellett lenni kell egy zenei és tánc anyanyel-
vünknek is. Nemzeti hagyományainkat csak úgy 
ápolhatjuk, ha ismerjük gyökereinket, azt a földet, 
ahonnan jöttünk, s ahová visszatérünk. Az általá-
nos iskolák tanterve három fokozatra épül: 

1. Az ötödik osztályban megismételjük az eddig ta-
nultakat. Rendszerezzük, új gondolatokkal bővítjük. 

2. A hatodik osztályban a szűkebb pátria: a szü-
lőföld történetével kezdjük. Ezt a fogalmat bővítjük 
a járás, a terület magyarságának történetével. Rö-
vid ízelítőt adunk Kárpátalja irodalmából, képző-
művészetéből, zenei életéből. 



3. A hetedik osztályban a magyar nép földrajzi 
és etnikai elhelyezkedéséről beszélgetünk. He-
lyünk itt, a szülőföldön, a világon. 

A hetedik osztályban befejeződik a néprajz, mint 
tantárgy tanítása. A felső osztályokban új tantár-
gyak lépnek be. Ez a magyar történelem a VIII—X. 
osztályokban, a magyar irodalomtörténet a IX—XI. 
osztályokban, melyeknek nagy szerepet tulajdoní-
tunk a magyarságtudat formálásában. 



V . O S Z T Á L Y 

(Heti 1. évi 34 óra) 

I. NÉPMESÉK 
(2 óra) 

A népmesékről tanultak összefoglalása. A nép-
mese típusai: tündérmesék, állatmesék, tréfás 
mesék. Idézzük fel a tanult népmeséket, csoporto-
sítsuk őket! Néhányat próbáljunk újraolvasni. 

Pl.: A huszár és a medve. 
A cigány a kecskék közt 
Három cigány a fán 
Pallag Rózsa 

Keressük a mesékre jellemző tulajdonságokat: 
szerkezet, csodás elemek, állandó fordulatok, is-
métlődő részek. Ha van rá lehetőség, s a faluban 
van kitől, gyűjtsünk népmeséket. 

II. A NÉPMONDA 
(2 óra) 

A népmondákról tanultakat is gyüjtsük össze. 
Készítsünk egy albumot, ide íijuk be a gyűjtött 
anyagot. Ne felejtsük el felírni az adatközlő nevét, 
a gyűjtés időpontját és helyét. Csoportosítsuk a fa-
lu népmondáit: történelmi és helyi mondák. 

III. NÉPBALLADA 
(3 óra) 

Mivel a balladával csak a negyedik osztályban 
foglalkoztunk először, magát a népballada fogal-
mát, a felépítést itt magyarázzuk meg. Figyeltes-



sük meg a gyerekekkel a ballada művészi eszközeit 
is: az előkészítés, a sűrítés, az előadásmód, a fél-
homály, a párbeszéd, az ismétlés. A következő nép-
balladákat ajánljuk feldolgozásra: 

1. Betyár leányruhában 
2. Özvegyasszony szaladgál az utcán 
3. Leégett a cserény 
4. Spanya Pali balladája 

IV. NÉPDAL 
(4 óra) 

A népdalokról tanultak összefoglalása. A népdalok 
fajai: bölcső-párosító, csúfolódó, szerelmes, lakodalmi, 
táncdalok, aratódalok, kesergők, bujdosó-, 48-as da-
lok, kuruc- és katonadalok. Ebben az osztályban ta-
nítsunk meg egy pár pásztor- és betyárdalt. 

Ajánlatunk: 

a) Betyárdalok: 
1. Amott legel, amott legel... 
2. Nem loptam én életemben... 

b) Panaszdal: 
1. Azt a kutya mindenit e világnak... 

V. A PARASZTI ÉRTÉKREND 
(2 óra) 

A paraszti családszerkezet. A családapa tekinté-
lye. Gyermek a családban, a csecsemőgondozás. A 
gyermeknevelés hagyományai. Szigor a nevelés-
ben. Munkára való nevelés. 



VI. RÍTUSOK, ÜNNEPEK, ÜNNEPI 
SZOKÁSOK 

(8 óra) 

1. Családi ünnepek: 
Születésnapi, névnapi köszöntők. Leánynéző, la-

kodalom, keresztelő, temetkezési szokások. 

2. Vallási ünnepek: 
A vallásos szokások. A hagyományápolás. Ve-

gyük figyelembe a vallási szokásokat a faluban! 
Neveljük tiszteletre a gyerekeket. A tolerancia a 
más vallásúakkal szemben. 

3. A társas élet szokásai: 
A kaláka. A szüreti szokások, a szüreti ünnepek, 

a szüreti bál. A farsangi szokások. A disznótor. A 
szövéssel kapcsolatos társas élet: dörzsölő, fonó, 
szövés, szapulás, áztatás, betlehemezés. 

A betlehemi játékokat tanítsuk be. Hadd járja-
nak a gyerekek a faluban! A locsolódási szokások. 
A lányok locsolódása. A tollfosztó. 

VII. NÉPI JÁTÉKOK 
(2 óra) 

Ismételjük meg a gyermekjátékokat. Itt két újat 
is ajánlunk! 

1. A csülközés 
Ezt a játékot a nagyobb fiúk játsszák. Egy 3 
cm hosszú és 2 cm átmérőjű csülköt készíte-
nek. Egy karót vernek a földbe. Erre rátesz-



nek egy deszkát. Egyik vége a deszkán, má-
sik a földön. A csülök mellett vonalat húznak. 
Két csapatot hoznak létre. A csapatokat nyíl-
húzással választják. Egyik csapat ütötte a 
csülköt, a másik kapja. A csülköt bottal ütöt-
ték, volt egy vonal, ahonnan dobni kellett a 
botot. Ha a csapat elkapta a csülköt, feljött, 
azaz ö ütött. De lehetett úgy is bukni, hogy 
nem találta el a csülköt vagy a bot messzire 
ment, s a csülök hamarabb visszajött. A csü-
löktől jobbra lévők szaladtak a csülökkel, de 
dobhatták is azt. Ha az hamarabb ért a lyuk-
ba, mint a bot, az illető lenn maradt, „le-
szart". A botot a lábára tette, s azt elrúgta, 
minél messzebbre. A következő ütésnél újra 
kezdődik a verseny: szaladnak botért, a csü-
lökért. Ha a csapat utolsó ütője se hoz sikert, 
vagy megkapják a csülköt, a csapat lebukott. 
A következő csapat játszik, a lebukottak men-
nek kapni. 
A játék annyira népszerű volt, hogy nagyle-
gények is játszották. Egy jó bot sokat ért, tar-
tották. A pucér dobást büntették, azaz, ha bot 
nem érte a deszkát. A botot ismét rúgták. 

2. Labdaiskola 
Lányok játsszák. A labdát a földhöz ütögetik. 
Minden játékosnak 10 iskolát kell kijárnia. 
1. Játékos egymás mellé tett két tenyerével 
10-szer egymásután földhöz üti a labdát. 
2. Ugyanez jobb kézzel 9-szer. 
3. Ugyanez bal kézzel 8-szor. 
4. Váltogatva a kezeket 7-szer. 



5. Egymás mellé tett két ököllel 6-szor. 
6. Ugyanez egyik ököllel 5-ször. 
7. Másik ököllel 4-szer. 
8. A labdát egyik lába mellett földhöz vágja, 
a labda érintése nélkül körívet ír le lábával, 
elkapja a labdát 3-szor. 
9. Ugyanez a másik lábbal 2-szer. 
10. A labdát két kézzel a földhöz vágja, per-
dül egyet, s elkapja a labdát. 
Ha valaki hibázik, azt a játékot ismétli meg, 
ahol hibázott, ha ismét rákerül a sor. 

VIII. NÉPTÁNC 
(5 óra) 

Az I—IV. osztályban tanultak megismétlése. A 
verbunk tánc legegyszerűbb lépései, további rit-
musgyakorlatok: bokázó, hegyező, keresztező, hát-
ravágó, csapás. 

IX. HIEDELEMVILÁG 
(2 óra) 

Időjárási jóslások: állatok viselkedése, égitestek 
állása, villámcsapásról, kártyavetés. A népi gyó-
gyászat, a babonák; a babonák a gyógyászatban. 

X. KÉPZŐMŰVÉSZETI HAGYOMÁNYOK 
(2 óra) 

A fafaragás, kézimunka, kerámia emlékeink. 
Gyűjtsük össze a falu fafaragásait: guzsaly, fonó 
székek és más fafaragások. 



Kézimunkák: varrások, pokrócok, kendők, vá-
szonszövések. Kerámia: korsók, edények. 

XI. ÖSSZEFOGLALÁS 
(2 óra) 

A népismeret rendszerezése. Elevenítsük fel a 
tanultakat. Az év folyamán rendezzünk vetélkedőt. 
Hadd lássák a felnőttek, hogyan ismerik a hagyo-
mányokat a gyerekek. Hogy viszik tovább és ho-
gyan élnek tovább a hagyományok. Hívják meg a 
felnőtteket is! Legyen ez esemény a faluban! Hadd 
büszkélkedjenek a felnőttek a gyerekekkel! Hisz 
bennük él jövőnk, anyanyelvünk. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. A népmesék 2 óra 
II. Népmonda 2 " 

III. Népballada 3 " 
IV. Népdal 4 " 
V. A paraszti értékrend 2 " 

VI. Rítusok, ünnepek, ünnepi szokások 8 " 
VII. Népi játékok 2 " 

VIII. Néptánc 5 " 
IX. Hiedelemvilág 2 " 
X. Képzőművészeti hagyományok 2 " 

XI. Összefoglalás 2 " 
Összesen: 34 óra 



VI. OSZTÁLY 

(Heti 1, évi 34 óra) 

SZÜLŐFÖLDEM TÖRTÉNETE 

A VI. osztályban új tantárgyat indítunk. Szülőföl-
dem címmel. Az óvodában, az elemiben, az V. osz-
tályban a néprajzi hagyományokat ismerték meg a 
tanulók. A VI. osztályban a családból kiindulva, an-
nak hagyományait ismerve jutunk el a község (a vá-
ros) múltjának, jelenének a tanulmányozásához. A 
néprajz tanulmányozásánál a hagyományokra hi-
vatkoztunk. A falu (város) történelmét azonban már 
okiratokra hagyatkozva tanítsuk. A falu (város) tör-
ténelmének tanításakor csak felvázoljuk, mi az, amit 
fontosnak tartottunk a tantárgy oktatásához. A gye-
rekeknek ismerniük kell falujukat, annak határát. 
A község utcáit járjuk végig gyalog, a nevezetesebb 
épületekbe menjünk be. Kérjük meg az intézmé-
nyek, kolhozok vezetőit, hadd látogassunk el hozzá-
juk. Vegyük igénybe az ott dolgozó szülők segítségét, 
akik szívesen bemutatják munkahelyüket. Fontos 
ez, hogy a vállalatok vezetői is érezzék, a felnövekvő 
nemzedék hü akar maradni a szülőföldhöz. A határt 
járjuk be kerékpárral: szórakozás és tanulságos is. 
Mi mindenről nem mesélnek a dülő, patak és folyó-
nevek! 

Minden falu azonban más egy kicsit, mások az 
emberek, a szokások. Ezért azt emeljük ki, ami 
vonzó, ami tanít, hogy „itt élned, s halnod kell". 

A falu (város) történetének bemutatása után a 
járási központot, a járás falvait mutassuk be! Te-



gyünk kirándulást a járás falvaiban! Említsük meg 
a falvak nevezetességeit. 

A járás falvai után mutassuk be a területünket, 
a tömbben és szórványban élő magyarságot. Mu-
tassunk rá, hogy hűség a szülőföldhöz, az anya-
nyelvhez nagyszerű embereket nevelt a Kárpátok 
lábainál. Beszéljünk a magyar oktatási rendszer-
ről, a magyarság intézményeiről, ismerjük meg tu-
dósainkat. Olvassunk fel verseket költőinktől, 
melyben szülőföldünk szépségéről írnak. Mutas-
suk be a képzőművészet, a népi iparművészet kép-
viselőit. 

AZ ÉVI ÓRÁK ELOSZTÁSA 

I. A CSALÁDFA 
(2 óra) 

A családfa-kutatás. A család eredete apai és 
anyai ágon, a nagyszülők. A családi hagyományok 
ápolása. Az ősök emlékének a megbecsülése. Láto-
gassunk ki a temetőbe! Keressük meg ismerőseink 
sírját! 

II. A CSALÁDI NEVELÉS 
(2 óra) 

A családapa tekintélye. Az anya szerepe az ott-
hon megteremtésében. Rítus a családban. Ünnepi 
és hétköznapi rítusok, köszönés, viselkedésmód. 
Önállóságra, munkára való nevelés a családban. A 
népi erkölcs, a szülőföld szeretete. 



III. A KÖZSÉG (VÁROS) NÉPISMERETI 
HAGYOMÁNYAI 

(2 óra) 

Elevenítsük fel a község (város) hagyományait: 
népköltészet, népmese, népdal, népmonda, népbal-
lada. A helyi ünnepi szokások: világias és vallási 
ünnepek. Látogassuk meg a néprajzi múzeumot, 
ha van. Ha nincs, fáradozzunk annak létrehozásá-
ért. 

IV. A KÖZSÉG (VÁROS) TÖRTÉNETE 
(10 óra) 

A község (város) nevének eredete. Földrajzi fek-
vése, időjárása, folyói, tavai, patakok. 

A népesség története. A község (város) története 
megalakulásától a XIV. századig. A község (város) 
története a török hódoltság idején. A török hódolt-
ságtól a jobbágyfelszabadításig. Az 1848—1919-es 
évek története. A falu (város) története 1919—1941 
között. Az 1945—1960-as évek története. Napja-
ink története szülőföldünkön. A község (város) köz-
oktatása, kulturális élete, a népi építészet helyi 
emlékei. 

Az egyház története. A község irodalmi, képző-
művészeti, zenei hagyományai. A község (város) 
intézményei. A város (község) szülöttei, emlékeik 
megőrzése. 

Tegyünk kirándulást a faluban! Mutassuk meg 
a falu intézményeit. Jáijuk be a falut (várost), an-
nak határát a gyerekekkel! 



V. A JÁRÁS ÉS A JÁRÁS FALVAI 
(5 óra) 

Röviden a járás történetével ismertessük meg a 
tanulókat. Tegyünk kirándulást a járási központ ne-
vezetesebb helyein. Látogassuk meg a levéltárat. Te-
kintsük meg a falu (város) egy-egy híres okiratát. 

VI. KÁRPÁTALJA MAGYARSÁGÁNAK 
TÖRTÉNELME 

(7 óra) 

A történelmi múlt. A kárpátaljai magyarság tör-
ténelme. A magyarság elhelyezkedése. A magyar 
oktatási rendszer, kulturális intézményeink. 

A kárpátaljai magyar irodalmi élet. Az újságok, 
sajtókiadványok. (Pánsíp, az Évgyűrűk.) Olvas-
sunk fel egy-két részt Balla László, Balla D. Ká-
roly, Dupka György, Füzesi Magda, Horváth 
Sándor, Kovács Vilmos, Sütő Kálmán, Vári Fábián 
László írásaiból. 

Ajánlatunk: 

1. Balla D. Károly: Múló évek kockakövéből, Szi-
geten 

2. Dupka György: Egy távoli ismerősömnek 
3. Horváth Sándor: lm kitárva 
4. Balla László: A magyar nyelv 
5. Kovács Vilmos: A munkácsi várban, Verecke 
6. Vári Fábián László: Mikes Kelemen, Majtény, 

Illyés Gyula fejfája előtt 
7. Sütő Kálmán: Édesapám szőlőt ültet 
8. Füzesi Magda: Szőttes pirossal és feketével 



Nem törekedtünk itt semmilyen rendszerre. A 
tanár válasszon a maga belátása szerint! 

A kárpátaljai magyar képzőművészet és zenei 
élet. Néphagyományaink. 

VII. A NÉPRAJZ TÁRGYI EMLÉKEI 
(2 óra) 

A népi építészet, a kézművesség, a néprajz tár-
gyi emlékei. 

VIII. NÉPTÁNC 
(4 óra) 

Az I—V. osztályban tanultak megismétlése. Rit-
musgyakorlatok. 

A cigányzenekar és összeállítása. A csárdás 
alaplépései. Az összefogődzás módjai, külön tánco-
lás. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. A családfa 2 óra 
II. A családi nevelés 2 " 

III. A község népismereti hagyományai 2 " 
IV. A község (város) története 10 " 
V. A járás és a járás falvai 5 " 

VI. Kárpátalja magyarságának 
történelme 7 " 

VII. A néprajz tárgyi emlékei 2 " 
VIII. Néptánc 4 " 

Összesen: 34 óra 



VII. OSZTÁLY 

(Heti 1, évi 34 óra) 

OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI CÉLOK 

A VII. osztályban a magyarság elhelyezkedésé-
vel ismertetjük meg a tanulókat. Rámutatunk, 
hogy a határok nem választhatják el egymástól a 
magyarságot, kultúrájuk, irodalmuk közös. Tan-
tervünkben először a Magyarországon élő magyar-
ság hagyományait mutatjuk be. Gondolunk itt 
szembetűnő szokásokra, a tájegységek jellegzetes 
nyelvi eltéréseire, az öltözködésre. Hangsúlyozzuk 
a közös és eltérő vonásokat. 

A kisebbségben élő magyarok — Erdély, Vajda-
ság, Felvidék — népi hagyományait is mutassuk 
be. Rá kell mutatnunk arra, hogy az anyanyelv 
megtartásában nagy szerepe van a hagyomány 
ápolásának. Vissza tudjuk-e adni gyermekeinknek 
népi hagyományainkat? Ettől függ, lesznek-e, akik 
tovább vigyék, tanítsák anyanyelvünkre gyerme-
keinket. Ha a népmese, népdal, néptánc él, anya-
nyelvünk is tovább fog élni. 

AZ ÉVI ÓRÁK ELOSZTÁSA 

I. BEVEZETÉS 
(1 óra) 

A magyarság etnikai szerkezete a honfoglalás 
előtt. A magyarság népi csoportjai: erdélyi, alföldi, 
észak-magyarországi, felvidéki. 



II. MAGYARORSZÁG 
(9 óra) 

Az ország földrajzi fekvése. Magyarország népei. 
Magyarország természeti tájai: Alföld, Kisalföld, 
Dunántúl, Északi-középhegység. A kultúra, a kép-
zőművészet, a zene. Néprajzi tájegységei. 

Alföldi magyarság: nagykunok, kiskunok, já-
szok, hajdúk. 

Északi-középhegység népei: matyók, palócok, 
Dunántúl: Szigetköz, Hanság, Rábaköz, Göcsej, 

Ormánság, Sárköz. 
A tájegységek néphagyományai. A hagyomány-

ápolás. A tájegységek nyelve, öltözete, népszokásai. 

III. AZ ERDÉLYBEN ÉLÖ MAGYAROK 
(8 óra) 

1. Királyhágón inneni terület 
Szatmári tájak, Tiszahát, Szilágyság, bihari, 

aradi tájak. 
Bánság. Földrajzi fekvése, kultúrája, néprajza. 

2. Nyugat-Erdély 
Kalotaszeg, Torda és környéke, Aranyszék, a hu-

nyadi magyarság, a dévai csángók, Kolozsvár és 
környéke, Mezőség. Földrajzi fekvése, kultúrája, 
néprajza. 

3. Kelet-Erdély (Székelyföld) 
A székelyek és környezetük, Marosszék, Udvar-

helyszék, Gyergyószék, Háromszék, Gyimes (csán-
gók), Földrajzi fekvése, kultúrája, néprajza. 



4. Magyarok a Kárpátokon kívül 
A moldvai magyarok (csángók). A bukovinai szé-

kelyek kultúrája és néprajza. 

IV. A DÉLSZLÁV ORSZÁGOKBAN ÉLŐ 
MAGYAROK 

(3 óra) 

Vajdaság: Bánság, aldunai székelyek, Bácska. 
Szlovéniai és drávaszögi magyar települések. 
Lendva-vidék: földrajzi fekvésük, kultúrájuk, 

néprajzuk. 

V. KÁRPÁTALJÁN ÉLŐ MAGYAROK 
(1 óra) 

Az ungi és beregi Tiszahát. Az ugocsai és a szór-
vány magyarság. 

VI. A FELVIDÉKEN ÉLŐ MAGYAROK 
(3 óra) 

Zobor-vidék, Csallóköz, Mátyusfóld és környéke. 
Nyugati és keleti palócok, Bodrogköz, Tiszahát, 

az abaúji magyarok. Földrajzi elhelyezkedésük, 
kultúrájuk, néprajzuk. 

VII. A BURGENLANDI MAGYAROK 
KULTÚRÁJA, NÉPRAJZA 

(1 óra) 



VIII. A NYUGATI DIASZPÓRÁBAN ÉLÖ 
MAGYAROK 

(2 óra) 

A kivándorlás. A kivándorlások fontosabb kor-
szakai. A vallás szerepe az anyanyelv ápolásában. 

IX. NÉPTÁNC 
(4 óra) 

Az I—VI. osztályban tanultak megismétlése. A 
tanult ritmikai gyakorlatok ismétlése. A pásztor-
tánc, az egyszerű verbunk gyakorlása. A csárdás 
összetett figurái: páros forgás, forgásváltás, kör-
csárdás. A csárdás elemei. 

Figurázás a csárdásban. 

X. ÖSSZEFOGLALÁS 
(2 óra) 

A tantárgy anyagának összefoglalása. 



A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Bevezetés 1 óra 
II. Magyarország és tájegységei 9 " 

III. Az Erdélyben élő magyarok 8 " 
IV. A délszláv országokban 

élő magyarok 3 " 
V. Kárpátalján élő magyarok 1 " 

VI. A Felvidéken élő magyarok 3 " 
VII. A burgenlandi magyarok kultúrája, 

néprajza 1 " 
VIII. A nyugati diaszpórában 

élő magyarok 2 " 
IX. Néptánc 4 " 
X. Összefoglalás 2 " 

Összesen: 34 óra 





T A N M E N E T 



ÓVODAI CSOPORT 
(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra Kelte- Megjegyzés 
sorsza- zes Tananyag Módszertani utasítás 
ma 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Népmese: 
A szegény asszony meg a há-
rom fia 

Gyermekdal: 
Kis kacsa fürdik fekete tóban... 

Kiszámoló: 
Egyedem, begyedem... 

Gyermekjátékok: 
Lánc, lánc, eszterlánc... 

Szemjáték: 
Jártál kertben? 

Kiszámoló: 
Ecc, pecc, libapecc..., Egy, 
megérett a meggy... 

Gyermekjátékok: 
Elvesztettem zsebkendő-
met..., Kihajtottam libáimat a 
rétre. . 

Gyermekjátékok készítése: 
Gyűjtsünk a gyerekekkel ten-
geri csuhát, tengeri bajuszt, 
tengeri górét. 

Gyermekmondókák: 
Névcsúfolók: 
Ádám, Benedek, Sándor, 
Ádám, 
Kutya ül a hátán, 

A mesét olvassuk el, 
legalább kétszer A 
meséket, ha nem tud-
juk megszerezni, fel is 
cserélhetjük. A mesé-
ket a Pa//ag Rózsa és 
a Három arany nyíl-
vessző című kötetek-
ből vettük. 

Azért közöljük a név-
csúfolókat, hogy 
megkönnyítsük az 
óvónők munkáját. 



1 2 3 4 

10 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

Bunkósbot a kezibe, 
ördög bújjon a fejibe. 

Benedek, 
Ha utánad eredek, 
Olyan pofont eresztek, 
Soha einem felejted! 

Sándor, 
Kenyérhajon táncol, 
Galuskáért kesereg, 
Szép lányokért pityereg. 

Gyermekdal: 
Süss fel nap, fényes nap. . 

Gyermekmondókák: 

Csigahívogató: 
Csigabiga gyere ki! 
Ég a házad ideki. 
Ha nem hiszed, gyere ki, 
Majd meglátod ideki! 

Naphívogató: 
Süss fel nap.. 

Népmese: 
A vadgalamb és a szarka c. nép-
mese feldolgozása: olvasás, tar-
talom elmondása, dramatizálás. 

Ismétlés: 
A mesék, gyermekdalok, gyer-
mekjátékok, kiszámolok, gyer-
mekmondókák megismétlése. 

Karácsonyi énekek tanulása az 
óvónő választása szerint. 

Újévi köszöntő: 
Adjon Isten füvet, fát 

Közben minden órán 
ismételjük meg a ta-
nultakat. A gyerekek 
könnyen felejtenek. 

Itt támaszkodjunk a 
helyi szokásokra. 

Ha van helyi köszön-
tő, azt tanítsuk. 



1 2 3 4 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Telepincét, kamorát, 
Sok örömet e házban 
Boldogságot hazánkban 
Ebben az újévben 
Elmondanám. Nincs bundám, 
Mert nem hagyott a nagyapám. 

Készülődés a karácsonyi és 
újévi ünnepségekre 

Gyermekjáték: 
Tüzet viszek, ne lássátok! 

Népmese: 
A kóró és a kismadár c. nép-
mese elolvasása. Tartalmá-
nak elmondása, dramatizálás. 

Gyermekjátékok készítése: 
Csutkababa készítése, góré-
hegedű. 

Gyermekmondókák, 
Névcsúfolók: 
Lackó, packó, 
Pipadohány zacskó, 
Rágyújtott a pipára, 
L eégett a szakálla. 

Jóska, bebújta tyúkólba, 
Megfogott egy kis/ibát, 
Kitekerte a nyakát. 

Gyermekdalok: 
A farsangi szokások. Farsangi 
csúfolódó. 

Elmúlott a rövid farsang, 
de mi azt nem bánjuk. 
Sirassák a lányok, 
itthon maradásuk. 
Kinek a nagy méreg 
miatt ráncos az orcájuk. 

Itt támaszkodjunk a 
helyi szokásokra. 

Készítsünk farsangi 
álarcokat. 



1 2 3 4 

22. 

23. 

24 

25. 

26 

27. 

28 

Népmese: 
A szegény ember és az ördög 
című népmese feldolgozása: 
olvasás, tartalommondás, 
dramatizálás. 

Gyermekjátékok készítése: 
Csutkababa, góréhegedű 
vagy más játékok csuhából. 

Gyermekdalok: 
Hinta, palinta..., 

Kis kacsa fürdik... 

Húsvéti köszöntő: 
Én kis kertész legény va-
gyok... 

Jó reggelt, jó reggelt... 

Népmese: 
A Bolond Istók c. népmese fel-
dolgozása: olvasás, tartalom-
mondás, dramatizálás. 
Gyermekmondókák: 
Csigahívogató, melegindító, 
óramutogató. 

Húsvéti szokásaink: 
Viselkedési szokások locsoló-
dáskor. 

Köszöntő: 
Zöld erdőben jártam. 
Piros tojást láttam. 
Bárány húzta rengő kocsin, 
Mindjárt ide szántam. 
Nesze hát rózsavíz. 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom! 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyába várom! 

Húsvéti versek tanítá-
sánál használjuk fel: 
Ma van húsvét napja. 
Bóbita-füzetek, 28. 
oldal. 

Bóbita-füzetek, 15. 
oldal 



1 2 3 4 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Húsvéti szokásaink: 
Húsvéti tojásfestés. Vízipuska 
készítése. Más játékok készíté-
se. Locsolóversek gyakorlása. 
Vers: Úgy viruljanak a lányok... 

Népmese: 
Agárdi és a cigányok című 
népmese feldolgozása, olva-
sás, tartalom, dramatizálás. 

Gyermekmondókák: 
Állatcsúfolók, arcmutogatók, 
testrészekről. 
Szebb a páva..., 
Sűrű erdő, sík mező..., 
Én is pisze, te is pisze. .. 

Játékkészítés: 
Kirándulás a természetbe. Já-
tékkészítés gyermekláncfűből 
(karakac) 

A tananyag összefoglaló is-
métlése. 
Vetélkedő. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmese 8 óra 
II. Gyermekdalok 4 

III. Ünnepeink (karácsony, újév, 
húsvét) - 6 

IV. Gyermekmondókák 5 
V. Gyermekjátékok, kiszámolok 4+2 

VI. Gyermekjátékok készítése 3 
VII. Ismétlés 2 óra 

Összesen: 34 



Megjegyzés: A tantervben felkínált sorrendet 
azért változtattuk meg, hogy érdekesebbé tegyük 
a tananyag elsajátítását. A tantervben ez lehetet-
len volt, de az óraterveknél ez kivitelezhető. Figye-
lembe kell venni a következőket: ősszel sokat lehet 
játszani a szabadban, éljünk vele. A témák sor-
rendjét még az óratervben is szabadon felcserél-
hetjük. Ha hamarabbra esik a Húsvét, kezdjük 
korábban a locsolkodóversek tanulását. A gyer-
mekeknek sokat kell gyakorolni. Ha az ajánlott 
meséket, gyermekdalokat, köszöntőket, gyermek-
mondókákat nem találjuk, helyi változatát ismer-
jük, tanítsuk azt. Ez még jobban elősegíti 
hagyományaink ápolását. 



ELEMI ISKOLÁK 
I. osztály 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra 
sorszá-
ma 

Kelte-
zés Tananyag 

Megjegyzés. 
Módszertani utasítás 

1 2 3 4 

1. Népdal. Bölcsödalok. 
Este van már, alkonyul... 
Tente baba, tente... 

Tente baba. tente, 
Eljött már az este, 
Tente baba párnára, 
Kicsi kutya szalmára. 

Beszéljünk röviden a 
népdalokról. Milyen 
szerepe volt a bölcső-
dalnak? A gyermek-
dalok közül egyet 
közlünk. 

2. Bölcsödalok: 
Csicsija, babája 
Aludj baba, aludjál. 

Csicsija, babája! 
Nincs itthon mamája. 
Elment a városba, 
Cukrot hoz a kosárba: 
Ha jó lesz az Annuska 
Megkapja holnapra. 

— a név cserélhető 

3. Gyermekmondókák: 
Arcmutogató: 
Sűrű erdő, sík mező... 
Ujj kiolvasó: 
Ez elment nyulászni... 
Jártató: 
Áll a baba áll... 
Lovagoltató: 
Hőcc, hőcc, katona... 

Beszéljünk röviden a 
gyermekmondókák-
ról. Az óvodában ta-
nult gyermekmondó-
kákat ismételjük meg; 
névcsúfolók (Ádám, 
Benedek, Sándor, 
Lackó, Jóska), csiga-
hívogató, melegindí-
tó. 

4. Esőindító mondóka: 
Ess, eső, ess..., 
Esik az eső, ázik a mező... 

Beszéljünk röviden a 
gyermekmondókák-
ról. Az óvodában ta-
nult gyermekmondó-
kákat ismételjük meg; 
névcsúfolók (Ádám, 
Benedek, Sándor, 
Lackó, Jóska), csiga-
hívogató, melegindí-
tó. 
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5. 

6. 

7. 

Esik az eső, ázik a mező. 
Haragszik a katona, 
Mert megázik а /о va. 
Ne haragudjál, 
Inkább bort igyál! 
Ha nincs pénzed, 
Majd ad a király. 

Kiszámoló: 
Kert alatt a macska..., 
Egyszeregy időben.. 

Egyszer egy időben, 
a bátyúi erdőben, 
szarkák összevesztek. 
Szarka Panna meghallotta, 
Szúnyog lábát kinyújtotta. 
A-bé ku, nagytorkú 
Te vagy az a nagyszájú. 

Kiszámoló: 
Egyedem, begyedem..., 
Falu végén van egy ház... 

Falu végén van egyház, 
abba lakik Mikulás. 
Kértem tőle vacsorát, 
Azt mondta, hogy pofon vág. 
Ha pofon vág meghalok, 
Elvisznek az angyalok, 
Három kisjány ződbe. 
úgy tesznek a fődbe. 
Három kisjány pirosba, 
úgy visznek a síromba, 
tunc, pine, palapinc, 
te vagy oda-kinn. 

Gyermekjátékok 
Pőrömölés, Cirmos cica jaj..., 
Ég a gyertya ég 

Beszéljünk a kiszá-
molókról. Ismételjük 
meg az óvodában ta-
nultakat: Ecc, pecc, li-
bapecc.... Egy, meg-
érett a meggy..., 
Szebb a páva..., En is 
pisze, te is pisze..., 
Sűrű erdő, sik mező... 

A leírását lásd a tan-
tervben. 
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8. 

9. 

Cirmos cica jaj, hová lett a vaj, 
Ott látom a bajuszodon, 
majd lesz neked jaj. 
Ezt a kis versikét dalolják, a 
dal végén a játsszék futni kez-
denek. Akit megfog, az lesz a 
fogó. 

Köszöntők: 
Beszéljünk a köszöntőkről: 
névnapi, születésnapi, kará-
csonyi, újévi, húsvéti köszön-
tőkről. 

Születésnapi köszöntők: 
Édesanyám azt kívánom, 
e szép napon néked, 
Kerüljön a gond, a bánat 
Örökre el téged. 
Ha a hajad be is lepte 
fehér őszi harmat 
De te azért érezd magad, 
mindig fiatalnak. 
Hosszú legyen életed, 
ne számold az éveket, 
Ha eléred a százat, 
Nótára nyisd a szádat. 

Névnapi köszöntők: 
János napja ma vagyon..., 
Serkenj fel, kegyes nép 

Elérkezett a reggel, 
melyre Géza ' virradt fel. 
Szép csendes békességben, 
s vidám egészségben; 
Örülhet is, hogy mára 
jutott neve napjára. 
Örvend rajta a mi szívünk, 
tiszteletére (tiszteletedre) 'jöt-
tünk 

Az Irka című, gyer-
meklap születésnap-
ra és névnapra is jó. 

* — a név változtatha-
tó: József, Katalin, 
nagyapám. 

* — tegezi vagy ma-
gázza, akit felkö-
szönt. 
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10. 

11—12. 

13. 

Legyen bora, búzája, 
pénze és szalonnája. 
Ezek mellé egészség, 
csendesség és békesség, 
Isten éltesse sokáig. 

János napja ma vagyon; 
Elballagtam a fagyon, 
Adjon hát vagy hat garast 
Kolbászt mellé: hat araszt. 

Karácsonyi énekek tanulása: 
a kántálás a helyi szokásnak 
megfelelően. Karácsonyi kö-
szöntő. 

Kiskarácsony, nagykarácsony, 
Kisült-e mára kalácsom ? 
Ha kisült már, adják ide, 
Mert én azért jöttem ide! 
Ha nem sült ki, én nem várom, 
Mert igen fázik a Iábom . 

Adjon Isten minden jót, 
Ez új esztendőben: 
Fehér kenyér dagadjon 
Fűzfa tekenőben; 
Bor, búza, kolbász 
L egyen mindig bő ven; 
A patikát felejtsük el 
Ez új esztendőben! 

Népdal: 
Párosító-dalok: 
Bíróéknál ég a világ..., 
Erdő mellett nem jó lakni... 

Kiszámoló: 
Egy, kettő, három, négy..., 
Egy kisasszony Pozsonyba... 

Egy kisasszony Pozsonyba, 
Selymet lopott a boltba, 
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14. 

15—16 

17. 

De a boltos meglátta 
Kétszer is pofán vágta. 
Ne verekedjen az úr, 
Mert az apám földesúr, 
Ha az apád földesúr 
Selymet lopni ne tanulj! 
Inc, pinc, pa-fa-pinc 
Te vagy odakinn! 

Gyermekmondóka: 
Állatriasztó, állathívogató 
mondókák: 
Katinka szállj el..., 
Gólya, gólya, gilice..., 
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám. . 

Katinka szállj el, szállj el! 
Jönnek a törökök; 
Sós kútba vetnek, 
Onnan is kivesznek; 
Malom alá tesznek, 

Onnan is kivesznek 
Tüzes piszka fával 
Kemencébe tesznek; 
Onnan is kivesznek, 
A katlanba tesznek. 

Tréfás dalok: 
Ég a kunyhó..., 
Megfogtam egy szúnyogot..., 
Házasodik a lapát..., 
Zöld a kökény, recece... 

Népi játékok készítése: 
A természetben talált tárgyak-
ból játékok készítése: vad-
gesztenye, tengerigóré, csu-
ha stb. Állatok készítése (fiúk), 
baba (lányok). 
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18. 

19. 

20 

21 

22. 

23. 

24. 

Nyelvtörő mondókák: 
Hátamon a zsákom..., 
Az ipafai papnak..., 
Répa, retek, mogyoró..., 

Hátamon a zsákom, 
Zsákomban a mákon. 
Kilyukadt a zsákom, 
Kihullotta mákom-
Aki szánja károm, 
Szedje össze mákom. 

Az ipafai papnak 
papi fa pipája van. 
Igy hát, az ipafai papi 
pipa papi fapipa. 

Néptánc 
A táncillem. A lány felkérése. A 
magyar csárdás: lassú és gyors-
csárdás. 

A csárdás alaplépéseinek gya-
korlása. Zenére való járás körbe. 
Egyszerű ritmusok kitapsolása. 
Zenehallgatás. 

A lassú csárdás alaplépéseinek 
gyakorlása: két lépés, simán já-
rás, dobogva, forogva 

A lépések és a forgás gyakorlá-
sa. 

Ismert gyermekjátékok dallamá-
ra: Erdő mellett nem jó lakni..., 
Beültettem kiskertemet... Ismer-
kedés a hangszerekkel: a citera. 

Népmese: 
Az ördög és a szegényember c. 
népmese feldolgozása: olvasás, 
tartalommondás, dramatizálás. 

A gyakorlat azt mutat-
ja, hogy ezeket az 
órákat nem szabad 
elszakítani egymás-
tól. A folyamatos gya-
korlás hoz ered-
ményt. 
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25. 

26. 

27 

28. 

29. 

30. 

31—32. 

• 

Gyermekjátékok: 
Most viszik, most viszik..., 
Beültettem kiskertemet... 

Népmese: 
A vénasszony és a tizenkét 
zsivány c. népmese feldolgo-
zása: olvasás, tartalommon-
dás, dramatizálás. 

Húsvéti szokásaink: 
A húsvéti hagyomány. Húsvéti 
köszöntők. 
Örvendjetek kicsik, nagyok..., 
Keljetek fel, lányok.... 
Magyar földön, szép Magyar-
országon... 

Népmese: 
Három arany nyílvessző c. 
népmese feldolgozása: olva-
sás, tartalomírás, dramatizá-
lás. 

Gyermekjáték-készítés : 
A természetben talált tárgyak-
ból játékok készítése: vad-
gesztenye, tengerigóró, csu-
ha stb. Allatok készítése (fiúk), 
baba (lányok). 

Népmese: 
A szegényember szerencséje 
c. népmese feldolgozása, ol-
vasás, tartalommondás, dra-
matizálás. 

Népmese: 
A halászlegény és a királykis-
asszony c. népmese feldolgo-
zása; dramatizálás. 

Ma van húsvét napja. 
Bóbita-füzetek, 28. 
oldal. 
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33. 

34. 

Népmese: 
A szóló szőlő, mosolygó alma 
és csengő barack c. népmese 
feldolgozása: olvasás, tarta-
lommondás, dramatizálás. 

Összefoglalás: 
A tananyag rendszerezése, 
ismétlése. 

A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népdal 6 óra 
II. Gyermekmondókák 3 " 

III. Kiszámolok, gyermekjátékok 5 " 
IV. Népszokások 5 " 
V. Néptánc 5 " 

VI. Népmese 7 " 
VII. Népi játékok készítése 2 " 

VIII. Ismétlés, összefoglalás 1 " 
Összesen: 34 óra 



NÉPRAJZ 
II. osztály 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra 
sorszá-
ma 

Kelte-
zés Tananyag 

Megjegyzés. 
Módszertani utasítás 

1 2 3 4 

1. 

2. 

Népmese: 
Marinka c. népmese feldolgo-
zása: olvasás, tartalom, dra-
matizálás. 

Gyermekjátékok: 
Labdajátékok. 
Falon iskolázás. 

1. Falra dobja a labdát, meg-
kapja ötször. 
2. Tenyérrel kétszer a falhoz 
dobja. 
3. Ujjakat összefonva három-
szor a falhoz. 
4. Jobbra-balra átdobni a de-
rékon, háromszor. 
5. Balról jobbra átdobni. 
6. Fejjel visszafejelni, meg-
kapni. 
7. Térddel visszaütni három-
szor (jobb térd) 
8. Ugyanaz balra. 
9. Jobbra dobni, körülfordulni, 
megkapni. 
10. Ugyanaz balra. 

Ha megtette, a következő 
kezdte. Majd onnan folytatta, 
ahol elrontotta. Aki hamarabb 
kijárta az iskolát, az győzött. 

Rendszerint jó az idő, 
kint játszhatnak a 
gyerekek. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Kiszámolok: 
Lementem én a pincébe..., 
Óh, óh tündérkaszinó..., 
Elmentem én az erdőbe... 

Lementem én a pincébe 
vajat csipegetni. 
Utánam jött édesanyám 
pofon veregetni. 
Nád közé bújtam, 
nád sípot csináltam. 
Az én sípom úgy szólott, 
Di-dá-dú. te vagy 
az a nagyszájú 

Gyermekjátékok: 
Lyuk kiri (Leírás a tantervben) 

Gyermekmondókák: 
Kerekecske dombocska..., 
Cini-cini muzsika..., 
Csere-bere fogadom... 

Kerekecske dombocska, 
erre fut a nyulacska, 
Erre, erre zöld mezőre, 
jó for rá so s legelőre. 
Ht elbújik, itt megbújik, 
Itt nem látja meg a kuvik. 
Kuvik, kuvik, 
cik-cik-cik. 

Időjárás-mondások: 
Ha sok a köd januárban, 
ta vassza/ fürdünk a sárban. 

Ha az idő úgy fordul, 
hogy Vízkereszt megcsordul. 
Örülhetsz már előre, 
Áldás szállá mezőre. 
(Január 6.) 
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7. 

8. 

9. 

10-11. 

Gyertyaszentelő, ha havaz, 
Hamar beköszönt a tavasz. 
Gyertyaszentelő, ha fényes, 
Soká éra tél még véget. 
(Január 2.) 

Jobbik eszed vedd elő, 
Csal a gyertyaszentelő 
Vigyázz az ég, ha ragyog, 
Mert jönnek még nagy fagyok. 
(Január 2.) 

Pál-fordulás, hogyha napos, 
Bőven terem föld hát, lapos. 
(Január 25.) 

* * * 

Mátyás 
Jeget, ha itt lelt-e még 
Mátyás veri szerteszét. 
Vigyázz, ha nincs jég, 
Mert ő egy újtelet hív elő. 

Népmese: 
A póruljárt paraszt c. népmese 
feldolgozása: olvasás, tarta-
lom, dramatizálás. 

Halottak-napi megemlékezés: 
Sétáljunk ki a temetőbe. 
Gyújtsunk gyertyát! 
Mondjuk el szokásainkat. 

Gyermekjátékok: 
Megy a gyűrű vándorútra..., 
Üsd a harmadikat... (Leírását 
lásd a tantervben) 

Időjárás-mondások: 
Vigyázz Vi rág va sárnapra, 
Húsvét első napján ázni, 
Ha Medárdkor esik, 
Ha megdördül Mihály felett... 

Mutassuk meg, hol 
fekszenek a falu is-
mertebb emberei. 
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Vigyázz Virág vasárnapra; 
Ha kifekhetsz már a napra, 
A szivedet öröm töltse, 
К9rtednek lesz sokgyümölcse. 

* * * 

Nagypénteki esőbe, 
Áldás száll a mezőre. 
Mert ez már egy ígéret, 
Jó termés lesz, víg élet. 

Húsvét első napján ázni, 
rosszra kell azt magyarázni. 
Jelent időt kárt hozót, 
és Pünkösdig változót. 

* * * 

Tibor napján, ha a rét 
téli mezét hordja még. 
Nincs tanítás arra más, 
gyenge lesz az aratás. 
(Április 14.) 

Ha fényleni látod Vincét, 
A sok bornak nem lesz pincéd, 
Megtelik a csűr, a pajta, 
Lesz gabona minden fajta. 
(Április 15.) 

Sándor, József, Benedek, 
Zsákban hozzák a meleget. 
(Március 18. 19, 21) *** 

Pongrác, Szervác, Bonifác 
Sok bort hoz a három ász, 
Ha rajta felhőt nem lát. 
Pongrác esve naphosszat, 
nem jelent mást csak rosszat. 
(Május 12,13, 14) 

Medárd, ha fénnyel tele, 
Meleg nyárnak biztos jele. 
Sírni látni vén Medárdot, 
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12. 

13. 

Ez még mindig megártott, 
mert ilyenkor negyven napra, 
nyílik ki az egek csapja. 
(Június 8.) 

Ekkor vetették a kendert régen. 

Gergely azt mondta Mátyás-
nak: „Ha én ott volnék, ahol te, 
megtagyasztanám a tehén-
ben a borjút." 

Erkölcsi példázatok: 
íze van a sónak..., 
Bocsánatot kuncogok..., 

Ize van a sónak, 
Értelme a szónak, 
Hidege a hónak, 
Tüze a jó lónak, 
Feneke a tónak, 
Jutalma a jónak. 

Engedelmet kuncogok, 
Többet nem huncutkodok. 

Népmese: 
A rekeszfonó lány c. népmese 
feldolgozása: olvasás, tarta-
lom, dramatizálás. 

Népszokások 

Karácsonyi ünnepek: 
Advent hete, ünnep szombat-
ja, karácsony, az újév. A falu 
szokásai. Karácsonyi, újévi 
köszöntő. Abetlehemezés. 

Megjött a karácsony 
borzos szakállával. 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Kilyukadta csizmám 
nem győzöm szalmával. 
Adjatok egy krajcárt 
vagy egy rossz petákot, 
hadd tétessek rá 
egy nagy bolondos tákot. 

Adjon az Isten minden jót 
Ez új esztendőben, 
Jobb időt, mint tavaly volt, 
Ez új esztendőben. 
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, 
Jó termést és jó vásárt, 
Ez új esztendőben! 

Gyermekmondókák: 
Örök harag..., Jókereszt..., 
Elmentem az erdőbe..., 
Egy üveg alma 

Népdalok: 
A szerelmes népdalok. A mi 
ajánlatunk a következő: 
Tavaszi szél vizet áraszt..., 
Megkötöm lovamat... 
A szerelmes dalok: 
A bátyúi utca..., 
Szárnya, szárnya a madárnak... 

Népdal: 
A szerelmes dalok: 
Átalmennék én a Tiszán..., 
Csillagok, csillagok szépen ra-
gyogjatok... 

Népdal. Szerelmes dal: 
Ősszel érik babám, a fekete 
szőlő..., 
Hideg szél fúj édesanyám..., 
Gyere be rózsám, gyere be..., 
Tisza partján mandulafa virág-
zik... 
Bótrágy felől, csuhaj... 

A népdal tanításánál, 
ne aprózzuk szét az 
órákat. Egy népdaltí-
pust tanítunk együtt. 

A népdalok szövegét 
nem közöljük, hisz 
csak dallammal együtt 
lenne értelme. A nép-
dalokat fel is cserél-
hetjük, csak a típust 
nem. 
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19-20. 

21. 

22-23. 

Találós kérdések: 
Gyűjtsük össze a szülők, nagy-
szülők, szomszédok által ismert 
találós kérdéseket. Tanuljuk 
meg! 

Névnapi köszöntök: 
Ismételjük meg az eddig tanult 
köszöntőket! A köszöntők cso-
portosítása: névnapi, szüle-
tésnapi, szülő-, testvér-köszön-
tő. 

Édesapai köszöntő: 
Úgy örül a szívem, lelkem, 
öröm nap virradtrám, 
Köszöntelek édesapám 
Neved drága ünnepnapján. 
Azt kívánom néked, 
Őrizzenek az angyalok, 
bútól, bajtól téged. 
Szegény vagyok, nem adhatok 
semmi mást tenéked, 
csak hű szívem szeretetét. 
Azt kívánom tenéked. 
Isten éltessen sokáig. 

Nővér köszöntése: 
Kis koromtól mindig úgy szerettél, 
Nem is tudom, hogy háláljam meg. 
Egy kis versben kívánok teneked, 
vidám hosszú életet. 
A csalódás messze elkerüljön, 
Ne felhőzze bánat homlokodat. 
Ezután is szeress úgy mint eddig, 
ezt kívánja a te kis húgod. 

Népmese: 
Rózsa Sándor c. népmese fel-
dolgozása: olvasás, tartalom, 
dramatizálás. 
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24. 

25. 

26-27. 

28. 

29 

30. 

31. 

32-33. 

Népszokások: 
A Húsvéti ünnepkör: nagypén-
tek, nagyszombat, húsvét. A 
locsolkodás. Locsolóversek 
tanulása: 
Ma van Húsvét napja..., 
Mély gyászbaborulta természet, 
Zengjetek győzelmi öröm 
énekek, 

Felderül a hajnal. 

Népmese: 
A deákot erővel királlyá teszik 
c. népmese feldolgozása: ol-
vasás, tartalom, dramatizálás. 
Népdal. Lakodalmas dalok: 
Ami ajánlatunk: 
Jaj, de szép, jaj de hosszú..., 
Adjon Isten, édesanyám, jó 
estét..., 
Udvarom, udvarom szép ke-
rek..., 
Nyisd ki babám az ajtót 
Ez a kislány akkor sír..., 
Haragszik az édesanyám! 

Néptánc: 
Az első osztályban tanultak 
megismétlése: táncillem, rit-
mus kitapsolás, szökdelés 

A térformák megtartása, tér-
formaváltás: kör, kígyó, kapu. 
A tavaszi leányjátékok fel-
használása. 

A forgás a csárdásban. 

A csárdás gyakorlása. Népze-
ne hallgatása. 

A csárdás gyakorlása hegedű 
kísérettel. 

Ma van Húsvét napja 
c. Bóbita-füzetek 
14., 23., 28. oldal 



I. Népmese 6 óra 
II. Verses mondások 3 " 

III. Gyermekmondókák 2 " 
IV. Találós kérdések 2 " 
V. Népdal 6 " 

VI. Kiszámolok 4 " 
VII. Népszokások 4 " 

VIII. Néptánc 6 " 
IX. Ismétlés 1 " 

Összesen: 34 óra 

1 2 3 4 

34. 

Ismerkedés a hangszerekkel. 
A hegedű. 

A tananyag ismétlése, rend-
szerezése. 

A TANTERV ÓRAKERETE 



NÉPRAJZ 
III. osztály 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra 
sorszá 
ma 

Kelte 
zés Tananyag 

Megjegyzés. 
Módszertani utasítás 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

I NÉPMESÉK 
(4. óra) 

A népmese. A népmesék fajai : 
tündérmese, tréfás mese, ál-
latmese. A Hattyúkacsa c. 
népmese feldolgozása: olva-
sás, megbeszélés, vázlat 
összeállítása, dramatizálás. 
A Kormoska c. népmese fel-
dolgozása: olvasás, megbe-
szélés, vázlat összeállítása, 
dramatizálás. 
Három királylány c. népmese 
feldolgozása: olvasás, meg-
beszélés, vázlat összeállítá-
sa, dramatizálás. 
Az okos leány c. népmese fel-
dolgozása. 

II. NÉPMONDÁK 
(3 óra) 

A falu, a város eredetmondá-
ja. A Tisza eredete c. népmon-
da feldolgozása. 
A dűlőkhöz, vizekhez, dom-
bokhoz, házakhoz fűződő 
mondák. 
A falu lakosairól, személyekről 
szóló történetek. 

A témákat már rend-
szerbe foglalva dol-
gozzuk fel. A meséket 
a Pallag Rózsa és a 
Három arany nyíl-
vessző, Néprajz min-
denkinek c. könyvek 
alapján állítottuk ösz-
sze 

A mondákat gyűjtsük 
össze, s egy albumba 
írjuk bele. Keresztyén 
Balázs: Rákóczi virá-
gai 



1 2 3 4 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13-14. 

15-16 

17. 

III. KÖZMONDÁSOK, 
SZÓLÁSOK, TALÁLÓS 

KÉRDÉSEK 
(3 óra) 

A közmondások. Közmondá-
sok gyűjtése, melyet a község-
ben ismernek. Próbáljuk meg 
eredetüket is megmagyarázni. 
Szóláshasonlatok gyűjtése, 
melyeket a községben ismer-
nek, tisztázzuk eredetüket. 
Találós kérdések gyűjtése, 
melyeket a községben ismer-
nek, tisztázzuk erdetüket. 

IV. NÉPDALOK 
(6 óra) 

Az eddig tanult szerelmes da-
lok, gyermekdalok, lakodal-
mas dalok megismétlése. 
Az arató dalok. 
Búza, búza, de szép tábla bú-
za..., Megérett a búzakalász, 
le lehet aratni... 
Táncdalok: 
Este, este, sej este akar lenni..., 
Gyere be, rózsám, gyere be..., 
Nem vagyok én senkinek se 
adósa... 
Pásztordalok: 
Megismerni a kanászt..., 
A csikósok, a gulyások... 

V. NÉPSZOKÁSOK 
(4 óra) 

A téli jeles napok feleleveníté-
se: advent, karácsony, újévi 
szokások a falunkban, váro-
sunkban. Karácsonyi, újévi 
köszöntők. 



1 2 3 4 

18. 

19. 

20. 

21-22. 

23. 

24-25. 

26. 

27. 

28. 

Karácsonyi, újévi énekek ta-
nulása. A kántálás szokásai. A 
Betlehemes játék a gyerme-
kek számára. 
A farsangi szokások. Elevenít-
sünk meg a faluban egy far-
sangi vidám jelenetet. 
Jeles napok: Miklós napja 
(dec. 6.), Luca napja (dec. 
13 ), karácsony, aprószentek 
napja, szilveszter napja, újév 
napja, vízkereszt, három kirá-
lyok napja, Fábián, Sebes-
tyén, Vince, Pál napja. Gyer-
tyaszentelő napja, Balázs 
napja, Dorottya napja, Bálint 
napja, Zsuzsanna napja, jég-
törő Mátyás napja. 

VI. GYERMEKJÁTÉKOK 
(2 óra) 

Az Adj király katonát c. gyer-
mekjáték megtanítása. Kinn a 
bárány, benn a farkas c. játék 
megtanítása. Az eddig tanult 
gyermekjátékok ismétlése. 

VII. NÉPTÁNC 
(7 óra) 

Az első és második osztályban 
tanult lépések megismétlése. 
Az összefogódzás módjai. A 
fordulás a csárdásban. 
A forgás jobbra, váltás, forgás 
balra. 
Az eszközzel való táncolás 
elemei: az eszköz átugrása, 
kézbevevése. 
A csárdás gyakorlása. A tán-
colás közös élménye. 

Tanítsunk be egy rö-
vid betlehemes jele-
netet. 

A játék beírása a tan-
tervbe. 



1 2 3 4 

29. 

30. 

31. 

32. 

33 

34. 

Zenehallgatás: 
Csárdások. Tánckísérő hang-
szerekkel való ismerkedés, 
duda, furulya, cimbalom. 

VIII. ÉTKEZÉSI 
SZOKÁSOK 

(2 óra) 

Mit ettek régen a faluban? 
Ünnepi étkezési szokásaink: 
karácsony, újév, farsang, 
nagypéntek, húsvét, pünkösd, 
vasárnap, böjt. 
Gyűjtsük össze a régi recepte-
ket, néhány ételt készítsünk el 
belőle. Hogyan kellett visel-
kedni evés közben? Étkezési 
kultúránk. Mit evett a paraszt-
ember? 

IX. NÉPMŰVÉSZET 
(2 óra) 

A hímzés fajai a faluban. 
Gyűjtsünk össze régi hímzett 
kendőket. Rajzoljuk le! 
A fafaragás hagyományai a 
faluban és a városokban. 

X. AZ ÉVI ANYAG 
RENDEZÉSE ÉS 

ÖSSZEFOGLALÁSA 
(1 óra) 

Használjuk fel Tákoz-
di Judit: Kárpátaljai 
kóstoló c. kötetét. 



A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmesék 4 óra 
II. Népmondák 3 " 

III. Közmondások, szólások, 
találós kérdések 3 " 

IV. Népdalok 6 " 
V. Népszokások 4 " 

VI. Gyermekjátékok 2 " 
VII. Néptánc 7 " 

VIII. Étkezési szokások 2 " 
IX. Népművészet 2 " 
X. Az évi anyag rendezése 

és összefoglalása 1 " 
Összesen: 34 óra 



NÉPRAJZ 
IV. osztály 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra 
sorszá-
ma 

Kelte-
zés Tananyag 

Megjegyzés 
Módszertani utasítás 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. NÉPMESE 
(3 óra) 

A nagyerejű legény c. népmese 
feldolgozása, olvasás, megbe-
szélés, vázlat, dramatizálás. 

A Rózsa és Ibolya c. népmese 
feldolgozása: olvasás, megbe-
szélés, vázlat, dramatizálás. 

A népmese. A népmese fajai. 
A népmesék jellemző voná-
sai: csodás elemek, párbe-
szédek, ismétlődő részletek. A 
városokat járó ember népme-
se feldolgozása: olvasás, 
megbeszélés, vázlat, a mese-
elemek megjegyeztetése. 

II. NÉPDALOK 
(8 óra) 

A népdal. A kesergők. Ajánlata-
ink: Édesanyám is volt né-
kem .., Amerre én járok..., Árva 
vagyok, de haj igazi árva .., De 
szeretnék az erdőben fa lenni. 

Bujdosó dalok: 
Bujdosik az árva madár... 

Az órákon gyakran 
énekeljünk is, s egy-
egy népmese drama-
tizálásánál építsünk 
bele egy népdalt 

Több népdalt aján-
lunk Egyet-kettőt ta-
nítsunk meg 



1 2 3 4 

6-7. 

8-9. 

10-11. 

12. 

13. 

Kuruc dalok. Beszéljünk rö-
viden a kurucokról. Kurucha-
gyományok területünkön. A 
mi ajánlatunk: Csinom Palkó, 
Csinom Jankó..., Te vagy a le-
gény Tyukodi pajtás. .., Mit bú-
sulsz, kenyeres... 

A negyvennyolcas dalok. Be-
széljünk Kossuth Lajosról, a 
48-as eseményekről. Terüle-
tünk 48-as hagyományai. A 
mi ajánlatunk: Kossuth Lajos 
azt üzente..., 
Huszár gyerek, huszár gye-
rek..., 
Gábor Áron rézágyúja..., 
Most szép lenni katonának..., 
A műdal és népdal. A Klapka-
induló: Fel, fel vitézek a csatá-
ra... 

Katonadalok. A mi javasla-
tunk: Felszántom a császár 
udvarát..., Kimegyek a dober-
dói harctérre..., Jön október 
elseje, be kell rukkolni..., 
A jó lovas katonának... 

III. NÉPMONDA 
(2 óra) 

A monda A monda fajai: törté-
nelmi és földrajzi monda. Elol-
vasásra ajánljuk a következő 
mondákat: 
Történelmi mondák: 
a) Rákóczi ezredese 
b) Rákóczi virágai 

Helytörténeti mondák: 
a) Munkács eredete 
b) Mátyfalva és Fancsika 

Keresztyén Balázs. 
Rákóczi virágai. A 
Mellékletben közöl-
jük. 



1 2 3 4 

14. 

15. 

16. 

17. 

18 

c) A dédai Tóvár 
d) Mikes kútja 
A szülőföld: falu, város, dűlők, 
utca, a helységekhez fűződő 
mondákat gyűjtsük tovább és 
egy albumba rendszerezzük. 
Vannak ilyen mondák, csak 
oda kell figyelni. 

IV. NÉPBALLADA 
(4 óra) 

A ballada. A balladák felépíté-
se: balladai homály, a párbe-
széd, a tömör kifejezés, ismét-
lés, állandó jelzők. Vári Fábián 
László gyűjtéséből ajánljuk: 

Három árva, 
Halva talált menyasszony. .. 

A Hajnallik, hajnallik... c. balla-
da feldolgozása. 

Házasuló királyfi c. ballada fel-
dolgozása. Tanuljuk meg a 
balladát, ha lehet énekeljék, 
játsszák a gyerekek. 

AGunaras lány (2), (114. old.), 
с ballada feldolgozása. Régi 
(középkori) balladáink. 

V. NÉPSZOKÁSAINK 
(5 óra) 

Tavaszi ünnepi szokásaink: 
Tavasz: március, április, május. A 
népi kalendárium tavaszi ünne-
pei: (március 7.), féregüző (április 
12 ), természetvarázsló (április 
24.), dologtiltó (április 25 ). 

Vári Fábián László 
Vannak ringó bői 
csők... 

37. old. (2. szám) 
50. old. 

102—103. old. 

108—109. old. 

Figyeljük meg, isme-
rik-e a helyi változatát 
ezeknek a balladáknak. 



1 2 3 4 

19 

20. 

Jeles napok: Gergely napja 
(március 12.) — tojásfestés, 
húsvéthétfő napja — locsolko-
dás, májusfaállítás, pünkös-
dölés. 
Tavaszi ünnepeink: 
Tavaszelő (március) — újjá-
éledés, böjt; tavasz (április) — 
kivirágzás — húsvét; tavasz-
utó (április) — kizöldülés — 
pünkösd; hamvazószerda — 
hamukenés; virágvasárnap 
— díszítés, barkaszentelés; 
nagycsütörtök — alázat; 
nagypéntek — gyász; ke-
resztút; nagyszombat — feltá-
madás. 
Húsvéti szokásaink: 
Tojásfestés, locsolkodás. A 
következő locsolóversek 
megtanulását ajánljuk: Azt 
már én nem mondom..., Az 
egész természet gyászba öl-
tözött.., Örvendezzen az a 
magas palotája... 
Pünkösdi szokásaink: 
Májusfaállítás. 
Állíttassunk májusfát a lányok-
nak. 
Nyári ünnepek: 
nyárelő (június) — gyarapo-
dás: nyár (július) — szaporo-
dás, nyárutó (augusztus) — 
beérés A népi kalendárium 
nyári ünnepei: szénakaszáló 
(június 11.), szerelem varázsló 
(június 13.), gonoszjáró (július 
20 ), időmutató (augusztus 4 ), 
gyógyító (augusztus 24.). 
Jeles napok: Medárd (június 
8 ), Szent Iván éji tűzugrás, Pé-
ter és Pál (június 29 ), László 

Kézimunka órákon a 
lányok festhetnek hí-
mes tojást. Ma van 
húsvét napja. Bóbita-
füzetek, 14., 23.. 28. 
old. 



1 2 3 4 

21. 

22. 

(június 27.), Henrik (július 15.), 
Jakab (július 25.), Anna (júni-
us 26.), Lőrinc (augusztus 
10.), Nagyboldogasszony 
napja, Szent István napja (au-
gusztus 20.) 
Őszi ünnepek: 
Őszelő (szeptember), ősz (ok-
tóber), őszutó (november). A 
népi kalendárium őszi ünnepei: 
rontó (szeptember 5 ), termő 
(október 21), rámutató (no-
vember 11), férjjósló (novem-
ber 30 ). Mihály napja (szep-
tember 29 ), pásztorfogadási 
nap, halottak napja (november 
2 ), az elhurcolt áldozatok nap-
ja (november 24.). 
Téti ünnepek: 
Télelő (december), tél (janu-
ár), télutó (február). 
Je/es napok Vi\V\ós napja (de-
cember 6.). Luca napja (de-
cember 13.), karácsony (de-
cember 25—26.), aprószen-
tek napja, szilveszter napja, 
újév napja, vízkereszt napja 
(január 6.), Fábián és Sebes-
tyén napja (január 20.), Vince 
napja (január 22 ), gyertya-
szentelő napja (február 2.), 
Balázs napja (február 3 ), Do-
rottya napja (február6 ), Bálint 
napja (február 19 ), Zsuzsan-
na napja (február 19.), jégtörő 
Mátyás napja (február 24.), A 
népi kalendárium téli ünnepei: 
termékenység (december 
13 ), patkányűző (december 
27.) varázsló (december 28 ). 
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23. 

24. 

25. 

26-27. 

28-29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

VI. NÉPTÁNC 
(7 óra) 

Az I— I I I . osztályokban tanul-
tak megismétlése. 
A lassú és a gyors csárdás lé-
pései. 
A forgás a csárdásban. 
A körcsárdás. Az összefogó-
dzás módjai. 
Az ugrós táncok. A csoportos, 
szóló, párban táncolás. 
A csárdás gyakorlása. A népi 
hangszerek. A cigányzenekar. 

VII. GYERMEKJÁTÉKOK 
(1 óra) 

A brigizés c. népi játék megta-
nítása. Hol az olló komámasz -
szony c. népi játék megtanítá-
sa. 

VIII. NÉPMŰVÉSZET 
(3 óra) 

A falu kézimunka hagyomá-
nyai. 
A kivarrások. A minták rajzolá-
sa, kivarrása. A szövés. A pok-
róc készítése. 
Különböző fafaragások: díszí-
tett bot, fűzfasíp készítése. 

IX. AZ ÉVI ANYAG 
RENDEZÉSE ÉS 

ÖSSZEFOGLALÁSA 
(1 óra) 

Ha lehet, szőjenek a 
lányok. 



A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmese 3 óra 
II. Népdalok 8 " 

III. Népmonda 4 " 
IV. Népballada 5 " 
V. Népszokások 5 

VI. Néptánc 7 " 
VII. Gyermekjátékok 1 " 

VIII. Népművészet 3 
IX. Az évi anyag rendezése 

és összefoglalása 1 " 
Összesen: 34 óra 



ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

NÉPRAJZ 
V. osztály 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra 
sorszá-
ma 

Kelte-
zés Tananyag 

Megjegyzés. 
Módszertani utasítás 

1 2 3 4 

1 

2 

3. 

4. 

1. NÉPMESE 
(3 óra) 

A népmese. A népmese típu-
sai: tündérmesék, állatmesék, 
tréfás mesék. Keressük a me-
sékre jellemző tulajdonságo-
kat: szerkezet, csodás elemek, 
állandó fordulatok, ismétlődő 
részletek. Csoportosítsuk az 
eddig tanult meséket! 
Atréfás mese: Acigányakecs-
kék közt c. mese elemzése. 
A tündérmese: 
A Pallag Rózsa c. mese elem-
zése: olvasás, tartalom, váz-
lat, szerkezet. 
Az állatmese: 
A huszár és a medve, A vad-
galamb és a szarka c. népme-
sék feldolgozása. 

II. NÉPMONDA 
(2 óra) 

Gyűjtsük össze a falu mondáit. 
A történelmi monda. A követke-
ző mondákat dolgozzuk fel: 
Mátyás király, Denikő, Rákó-
czi kémje. 

Néprajz mindenki-
nek, 84—85. old. 

Keresztyén Balázs. 
Rákóczi virágai. 71 — 
74. 69—70., 95. old. 



1 2 3 4 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12—13. 

A helyi mondák: dűlőnevek, 
utcanevek. 
Eredetmondák: 
A viski Várhegy, A márarnaro-
si Borvár-kút, Forgolány 

III. NÉPBALLADA 
(4 óra) 

A IV. osztályban tanult balla-
dák ismétlése. A népballada 
fogalma, felépítése. A szerke-
zet: balladai homály, párbe-
széd, ismétlés, állandó jelzők. 
A betyárballada: Bogár Imre. 
Balladás dalok: Spanga Pali. 
A ballada feldolgozása. 
Új balladák 
Fábián Gyula, Az aradi vérta-
núk című ballada feldolgozása. 
Helyi balladák: 
Turi Pista, Nem eszek én ku-
koricát (2) 

IV. NÉPDAL 
(4 óra) 

A betyárdalok: 
Amott legel, amott legel..., 
Nem loptam én életemben..., 
Esik eső, szép csendesen 
csepereg... 
Panaszdalok: Azt a kutyamin-
denit e világnak..., Felszán-
tom a császár udvarát... 
A népdalokról tanultak össze-
foglalása. Fajai: bölcső-, pá-
rosító-, csúfolódó-, szerel-
mes-, lakodalmi-, tánc-, 
arató-, bujdosó-, kuruc-, 48-
as dalok, katona-, betyárdalok, 
panaszdalok. 

Keresztyén Balázs: 
Rákóczi virágai. 109., 
100., 110. old. 

Vári Fábián László: 
Vannak ringó bölcsők 
141.,170., 190., 
191—192., 2 1 0 — 
211., 226—227. old. 
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14—15. 

16—17. 

18—19. 

Ismétljük meg az I—V. osztály-
ban tanult népdalokat. Számol-
ják össze a gyerekek, hány 
népdalt ismernek. 

V. A PARASZTI 
ÉRTÉKREND 

(2 óra) 

A paraszti család szerkezete. 
A családapa tekintélye. Gyer-
mek a családban. A csecse-
mőgondozás. A gyermekne-
velés. Szigor a családban. A 
nagyszülők. A rokoni kapcso-
latok. Munkára való nevelés. 

VI. RÍTUSOK, ÜNNEPEK, 
ÜNNEPI SZOKÁSOK 

(5 óra) 

A családi ünnepek: szüle-
tésnapok, névnapok. A szüle-
tés- és névnapok köszöntése, 
az ajándékozás. A bölcsőtől a 
sírig: keresztelő, lakodalom, te-
metkezési szokások. A lako-
dalmas köszöntők. Itt adjunk 
ízelítőt ezekből a köszöntőkből. 
Ismételjük meg a lakodalmas 
népdalokat! A névnapi és szü-
letésnapi köszöntők megismét-
lése. Temetkezési szokásaink: 
harangozás, virrasztás, teme-
tés, halotti tor. Halotti köszöntő. 
A vallási ünnepek: 
A karácsonyi, az újévi, hús-
véti, pünkösdi ünnepkör és 
a hozzájuk kapcsolódó szo-
kások: betlehemezés, az új-
évi szokások, kántálás, lo-
csolkodás.A tolerancia más 
vallásokkal szemben. 

Nagyszerű, ha egy-
két lakodalmas vő-
fényverset megtanul-
nak. 
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20. 

21. 

22. 
23. 

24 

25. 

26—27. 

28. 

29—30. 

A társas élet szokásai: A kalá-
ka. A disznótor, a farsangi szo-
kások, aratási ünnepek, szü-
reti szokások, a szövéssel 
kapcsolatos társas élet: dör-
zsölő, fonó, szövés, szapulás, 
áztatás. Atollfosztó, a tengeri-
hántó, a lekvárfőzés. 

VII. NÉPI JÁTÉKOK 
(3 óra) 

A kellékek e'készítése a csül-
közéshez. Megtanítani a fiú-
kat csülközni. 
Lányok játéka. Labdajátékok. 
A tanult játékok (I—V. oszt.) 
megismétlése. 

VIII. NÉPTÁNC 
(5 óra) 

Az I—IV. osztályban tanultak 
megismétlése. 
A verbunktánc legegyszerűbb 
lépései. 
Ritmusgyakorlatok: bokázó, 
hegyező, keresztező, hátra-
vágó, csapás. 
A csárdás gyakorlása. 

IX. HIEDELEMVILÁG 
(2 óra) 

Időjárási jóslások: az állatok 
viselkedése, égitestek állása, 
villámcsapásról, kártyavetés. 
A népi gyógyászat. Babonák a 
gyógyászatban. A község ba-
bonái. 



1 2 3 4 

31. 

32. 

33. 

34. 

X. KÉPZŐMŰVÉSZETI 
HAGYOMÁNYOK 

(2 óra) 

Kézimunkák: varrások, pokró-
cok, kendők, vászonszövé-
sek. 
Kerámia: korsók, edények. 
Fafaragások: régi házak fafa-
ragásai, guzsaly, fonószékek. 

XI. ÖSSZEFOGLALÁS 
(2 óra) 

A népismeret rendszerezése. 
Elevenítsük fel a tanult nép-
meséket, népdalokat, népbal-
ladákat, népmondákat. A régi 
játékok, mondókák, kiszámo-
lok. 
Rítusok, ünnepek, ünnepi 
szokások. A társas élet szoká-
sai. Ha a tanár úgy dönt, szer-
vezhet népismereti vetélkedőt 



A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Népmese 3 óra 
II. Népmonda 2 " 

III. Népballada 4 " 
IV. Népdal 4 " 
V. A paraszti értékrend 2 " 

VI. Rítusok, ünnepek, 
ünnepi szokások 5 " 

VII. Népi játékok 3 " 
VIII. Néptánc 5 " 

IX. Hiedelemvilág 2 " 
X. Képzőművészeti hagyományok 2 " 

XI. Összefoglalás 2 " 
Összesen: 34 óra 



SZÜLŐFÖLDEM TÖRTÉNETE 
VI. osztály 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra 
sorszá-
ma 

Kelte-
zés Tananyag 

Megjegyzés. 
Módszertani utasítás 

1 2 3 4 

1—2. 

3—4 . 

5 

I. A CSALÁDFA 
(2 óra) 

A családfa-kutatás. A család 
eredete apai és anyai ágon. 
Az ősök emlékének megbe-
csülése. Miről beszél a teme-
tő? 

II. A CSALÁDI NEVELÉS 
(2 óra) 

A családapa tekintélye. Az 
anya szerepe az otthon meg-
teremtésében. Ünnepi és hét-
köznapi rítusok: köszönés, vi-
selkedésmód. A népi erkölcs. 
A szülőföld szeretete. 

III. A KÖZSÉG (VÁROS) 
NÉPISMERETI 

HAGYOMÁNYAI 
(2 óra) 

Községünk (városunk) nép-
meséi. Ismertebb mesemon-
dóink. Népdalaink. Elevenít-
sük fel, milyen népdalokat is-
mernek a szülők, nagyszülők. 
Állítsanak össze egy jegyzé-
ket a népdalokról. Á népdalok 
fajai: szerelmi, lakodalmi, mu-

Keressük meg isme-
rőseink sírját. 



1 2 3 4 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

lattató nóták, 48-as dalok stb. 
A népdalok és nóták közti kü-
lönbség. 
A község népmondái, népbal-
ladái, a közmondások, szólá-
sok, találós kérdések. A falu is-
mertebb nótafái, mesemondói 
stb. A helyi ünnepi szokások: 
világias és vallási ünnepek. 

IV. A KÖZSÉG (VÁROS) 
TÖRTÉNETE 

(10 óra) 

A község (város) nevének 
eredete. Földrajzi fekvése, 
időjárása, folyói, tavai, pata-
kok, állóvizek. 
A község (város) története 
megalakulásától az 1500-as 
évekig. 
A község (város) története a 
török hódoltság idején. 
A község (város) a török hó-
doltságtól a jobbágyfelszaba-
dulásig. 
Az 1848—1919. évek törté-
nete. 
A falu (város) története 
1919—1938, 1938—1944 
közt. 
Az 1944—1960. évek törté-
nete. 
Az 1960—1993. évek és nap 
jaink története 
A község (város) gazdasága, 
anyanyelvi intézményei, em-
lékhelyei, nevezetességei. Az 
egyház története, hitélete. 
A falu (város) ismertebb épü-
letei: a népi építészet helyi 
emlékei 

Minden községben 
(városban) külön-kü-
lön kell összeállítani, 
figyelmet fordítva a 
fontosabb dolgokra. 
Jól használható: Bot-
lik József — Dupka 
György Magyarlakta 
települések ezredéve 
Kárpátalján. 
Az órákat saját belá 
tásunk szerint átcso-
portosíthatjuk! 
Tegyünk kirándulást a 
faluban (városban)! 
Mutassuk meg a falu 
(város) intézményeit! 



1 2 3 4 

17. 

18—19. 

20—21. 

22—23. 

24 

25 

26. 

27—28 

Járjuk be a határt! A dűlőne-
vek miről mesélnek? 

V. A JÁRÁS ÉS A JÁRÁS 
FALVAI 
(5 óra) 

Ajárás rövid története. Ajárási 
központ emlékhelyei, anya-
nyelvi intézményei. 
A járás falvai. Nevük eredete, 
emlékhelyei, anyanyelvi intéz-
ményei. Rajzoljuk meg a járás 
térképét, tüntessük fel falvait. 
A járás irodalmi élete. A járás 
neves szülöttei. 

VI. KÁRPÁTALJA 
MAGYARSÁGÁNAK 

TÖRTÉNELME 
(7 óra) 

A megye történelmi múltja. A 
kárpátaljai magyarság törté-
nelme. A magyarság elhelyez-
kedése: munkácsi járás, 
nagyszőlősi járás, ungvári já-
rás, Felső-Tisza vidék, Bor-
zsava völgye, Latorca völgye. 

A szórvány magyarság. 
A magyarlakta települések 
emlékhelyei, nevezetességei, 
neves szülöttei. 

A magyar kulturális intézmé-
nyeink, oktatási rendszerünk. 
A kárpátaljai magyar irodalmi 
élet. Az újságok, sajtókiadvá-
nyok. 
A kárpátaljai magyar írók a 
szülőföldről. A felsorolt ver-

Nagyszerű ismerke-
dés a kerékpártúra a 
környező falvakba. 
Tegyünk kirándulást a 
járási központ neve-
zetesebb helyein 



1 2 3 4 

29—30. 

31—32. 

33. 

34. 

sekből válasszunk, s ezeket 
beszéljük meg: 
1. Balla D. Károly: Múló évek 
kockakövéből, Szigeten 
2. Dupka György: Egy távoli 
ismerősömnek 
3. Horváth Sándor: ím kitárva 
4. Balla László: A magyar nyelv 
5. Kovács Vilmos: Verecke, A 
munkácsi várban 
6. Vári Fábián László: Mikes 
Kelemen, Majtény, Illyés Gyu-
la fejfája előtt 
7. Sütő Kálmán: Édesapám 
szőlőt ültet 
8. Füzesi Magda: Szőttes pi-
rossal és feketével 
A magyar képzőművészet és 
zenei élet. 

VII. A NÉPRAJZ TÁRGYI 
EMLÉKEI 

(2 óra) 

A népi építészet, a kézműves-
ség, a néprajz tárgyi emlékei. 

VIII. NÉPTÁNC 
(3 óra) 

A csárdás gyakorlása. A csár-
dás lépései, a figurázás. A 
friss csárdás, a lassú csárdás, 
a körcsárdás. 
Táncverseny. Ki táncol leg-
szebben csárdást? 

IX. AZ ÉVI ANYAG 
RENDEZÉSE ÉS 

ÖSSZEFOGLALÁSA 
(1 óra) 



A TANTERV ÓRAKERETE 

I. A családfa 2 óra 
II. A családi nevelés 2 " 

III. A község népismereti 
hagyományai 2 

IV. A község (város) története 10 
V. A járás története 5 

VI. Kárpátalja magyarságának 
történelme 7 

VII. A néprajz tárgyi emlékei 2 
VIII. Néptánc 3 " 

IX. Az évi anyag rendezése 
és összefoglalása 1 
Összesen: 34 óra 



A MAGYARSÁG NÉPRAJZA 
VII. osztály 

(Heti 1, évi 34 óra) 

Az óra 
sorszá-
ma 

Kelte 
zés Tananyag 

Megjegyzés 
Módszertani utasítás 

1 2 3 4 

1. 

2 

3. 

4 — 5 . 

6 — 7 . 

1. BEVEZETÉS 
(1 óra) 

A magyarság etnikai szerkeze-
te a honfoglalás előtt. A honfog-
lalás. A magyarság népi cso-
portjai: erdélyi, alföldi, észak-
magyarországi. feh/idéki. 

II. MAGYARORSZÁG 
(9 óra) 

Az anyaország földrajzi fekvé-
se. Magyarország természeti 
tájai: Alföld. Kisalföld. Dunán-
túl. Északi-középhegység. 
Magyarország népei. 

A kultúra, a képzőművészet, a 
zene. Néprajzi tájegységei. 

Az alföldi magyarság. A nagy-
kunok. jászok, kiskunok, haj-
dúk. A tájegység nyelve, öltö-
zete. népszokásai, hagyomá-
nyai. 

Az Északi-középhegység 
magyarsága: matyók, paló-
cok. A tájegység nyelve, öltö-
zete, népszokásai, hagyomá-
nyai. nyai. 



1 2 3 4 

8 — 9 . 

10. 

11. 

12—13. 

14—15. 

16—17. 

A Dunántúl magyarsága: Szi-
getköz, Hanság, Rábaköz, 
Göcsej, Ormánság, Sárköz. A 
tájegységek nyelve, öltözete, 
népszokásai, hagyományai. 

Az anyaországban élő nem-
zeti kisebbségek, elhelyezke-
désük, öltözetük, szokásaik. 

III. AZ ERDÉLYBEN ÉLŐ 
MAGYARSÁG 

(8 óra) 

Az erdélyi magyarság törté-
netének rövid áttekintése. Atör-
ténelmi fordulópontok. A ma-
gyarság elhelyezkedése Er-
délyben. Néprajzi tájegységei. 

Királyhágón inneni terület — 
Patrium: szatmári tájak, Tisza-
hát, Szilágyság, bihari, aradi 
tájak. Bánság. Földrajzi fekvé-
se, kultúrája, néprajza. 

Nyugat-Erdély — Kalota-
szeg, Torda és környéke. Ara-
nyosszék, a hunyadi magyar-
ság, a dévai csángók. Kolozs-
vár és környéke. Mezőség. 
Földrajzi fekvése, kultúrája, 
néprajza. 

Kelet-Erdély — Székelyföld. A 
székelyek és környezetük. Ma 
rosszék. Udvarhelyszék, Gyér 
gyószék, Cskszék, Háromszék. 
A gyimesi csángók. Földrajzi 
fekvése, kultúrája, néprajza. 



1 2 3 4 

18. 

19. 

20 

21. 

22. 

23. 

Magyarok a Kárpátokon kívül. 
A moldvai csángók. A bukovi-
nai székelyek elhelyezkedé-
se, kultúrája és néprajza. 

IV. A DÉLSZLÁV 
ORSZÁGOKBAN ÉLŐ 

MAGYAROK 
(4 óra) 

A délszláv országokban élő 
magyarság történetének rövid 
áttekintése. A történelmi for-
dulópontok. A magyarság el-
helyezkedése a délszláv álla-
mokban. 

A Vajdaság: Bánság, aldunai 
székelyek. Bácska földrajzi 
fekvése, nyelve, öltözete, 
népszokásai, hagyományai. 

Szlovénia és a drávaszögi 
magyar települések. Földrajzi 
fekvése, nyelve, öltözete, 
népszokásai, hagyományai. 

Lendva-vidék. Földrajzi fek-
vése, nyelve, öltözete, nép-
szokásai, hagyományai 

V. A KÁRPÁTALJÁN ÉLŐ 
MAGYAROK 

(1 óra) 

A Kárpátok lábánál élő ma-
gyarság történetének rövid át-
tekintése. A történelmi fordu-
lópontok A magyarság elhe-
lyezkedése: Bereg, Ung, Ugo-
csa, Felső-Tisza vidék, Bor-
zsava völgye, Latorca völgye 



1 2 з 4 

24. 

25. 

26. 

27. 

28—29. 

magyarsága. A szórványban 
élő magyarok. Földrajzi fekvé-
se, nyelve, öltözete, népszo-
kásai, hagyományai. 

VI. A FELVIDÉKEN ÉLŐ 
MAGYARSÁG 

(3 óra) 

A Felvidéken élő magyarság 
történetének rövid áttekinté-
se. A történelmi fordulópon-
tok. A magyarság elhelyezke-
dése a Felvidéken. 

Zobor-vidék, Csallóköz, Má-
tyusföld és környékének 
földrajzi fekvése, nyelve, öltö-
zete, népszokásai, hagyomá-
nyai. 

Nyugati és keleti palócok; 
Bodrogköz, Tiszahát, az aba-
úji magyarok földrajzi elhe-
lyezkedése, nyelve, öltözete, 
népszokásai, hagyományai. 

VII. A BURGENLANDI 
MAGYAROK 

(1 óra) 

A burgenlandi magyarok föld-
rajzi elhelyezkedése. Kultúrája, 
nyelve, öltözete, népszokásai. 

VIII. A NYUGATI 
DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ 

MAGYAROK 
(2 óra) 

A kivándorlás. A kivándorlás 
fontosabb szakai. A nyugati 



1 2 3 4 

30. 

31—32. 

33. 

34. 

magyar diaszpóra. A diaszpó-
ra fontosabb kulturális köz-
pontjai. A vallás szerepe az 
anyanyelv ápolásában. 

IX. NÉPTÁNC 
(3 óra) 

Az I—IV. osztályban tanultak 
megismétlése. 

A pásztortánc. A csárdás gya-
korlása. 

A csárdás összetett figurái: 
páros forgás, forgásváltás, 
körcsárdás. Figurázás a csár-
dásban. 

A TANTÁRGY 
ANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 
(2 óra) 



A TANTERV ÓRAKERETE 

I. Bevezetés 1 óra 
II. Magyarország és tájegységei 9 

III. Az Erdélyben élő magyarok 8 
IV. A délszláv országokban 

élő magyarok 3 
V. A Kárpátalján élő magyarok 1 

VI. A Felvidéken élő magyarok 3 
VII. A burgenlandi magyarok 1 

VIII. A nyugati diaszpórában 
élő magyarok 2 

IX. Néptánc 3 óra 
X. A tantárgy anyagának 

összefoglalása 2 " 
Összesen: 34 óra 





MELLÉKLET 



Gyermekmondókák 

1. Csigabiga gyere ki, 
Ég a házad ide ki. 
Sós kútba tesznek, 
Onnan is kivesznek, 
Kerék alá tesznek, 
Onnan is kivesznek. 
Csigabiga gyere ki! 

2. Adj, Isten, meleget 
Fűnek-fának levelet, 
Nyisd ki, Isten, kiskapudat, 
Ereszd be a meleget, 
Zárd ki a hideget! 

3. Sűrű erdő, sík mező, 
Két pillangó, szortyogó, tátogó. 
Itt lemegyen, itt megáll, 
Itt a jóbor, itt igyál. 

4. Szebb a páva, mint a pulyka, 
Szebb, szebb,szebb, 
Mert a pulyka mérges pulyka, 
Rút, rút, rút, 

5. Én is pisze, te is pisze, 
Gyere pisze, vesszünk össze. 

6. Tente baba, tente, 
Itt van már az este. 
Édesanyád ringat, 
Dalocskával altat. 



7. Aludj, baba, aludjál, 
Itt van már az este. 
Köszöngetnek szépen 
csillagok az égen. 

8. Gólya, gólya, gelice, 
Mitől véres a lábad? 
Török gyerek megvágta, 
magyar gyerek gyógyítja: 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

9. Nyuszi, nyuszi, nyulacskám 
Ne félj tőlem, nincs puskám. 
Van ám nekem egyebem: 
Zöld káposzta levelem. 

10. Cini, cini muzsika, 
Táncol a kis Zsuzsika. 
Jobbra dűl, balra dűl, 
Tücsök koma hegedül. 

11. Höc, hőc, katona, 
ketten ülünk egy lóra. 
Szénát, zabot a lónak, 
Abrakot a csikónak. 



A vadgalamb és a szarka 

Tudod-e, miért nem ért a vadgalamb a fészek-
csináláshoz, miért rak olyan hitvány fészket, mely 
csak néhány szál száraz ágból van összetákolva? 

Elmondom én. 
A vadgalamb a szarkát kérte meg, hogy tanítsa 

meg öt a fészekrakásra, mert ebben a szarka igen 
nagy mester, s olyan fészket tud csinálni, hogy ah-
hoz a héja, ölyü hozzá nem fér. A szarka szívesen 
elvállalta a tanítást s fészekrakás közben, míg 
egy-egy gallyat helyére illesztett, mindig mondo-
gatta a maga módján: 

— Csak így, csak úgy! Csak így, csak úgy! 
A vadgalamb erre mindig azt felelte: 
— Túdom, túdom, túdom! 
A szarka elhallgatta azt egy darabig, de utoljára 

megharagudott. „Ha tudod, csináld!" s otthagyta a 
fészket fele munkájában. 

A vadgalamb aztán azóta sem tudott ebből a 
mesterségből többet megtanulni. 

(Nagykőrös, 1860-as évek) 

A Tisza eredete 

Meg volt már teremtve az egész világ, megvoltak 
a hegyek, völgyek, kisebb és nagyobb folyók, csak 
még a Tisza állott ottan az úr zsámolyánál. 

— Hát teveled mit csináljak szegény fejeddel? — 
mondja az Úristen. 

— Csak bízd rám atyám — mondja a Jézus 
Krisztus — majd eligazítom én! 



Avval Jézus elővett egy aranyos ekét, eleibe 
fogott egy szamarat, s azt mondja a Tiszának, 
hogy menjen utána mindenütt a barázdában. Az-
után nekivetette az ekét a földnek, szántotta a 
folyónak az ágyat, az pedig ment mindenütt a 
nyomában. Hanem szerteszéjjel igen sok cötkény 
volt mindenfelé, a szamár pedig éhes is volt, meg 
amint tudjuk, nagyon szereti is a cötkényt: egyik-
hez is hozzákapott, a másikhoz is, s nem haladt 
egyenesen, hanem ide-oda rángatta az ekét. 
Azért olyan girbe-gurba, csivirgős-csavargós a 
Tisza folyása. 

(Hódmezővásárhely, 1860—70-es évek) 

Húsvéti rigmusok 

Ma van Húsvét napja, minden örvendezzen. 
Hálaadóének méltán zengedezzen. 
Mert ezen a napon támadt fel a Jézus, 
Aki mi érettünk a Mennyben igaz juss. 
Legyőzte a Poklot, Ördögöt és Halált. 
Őbenne az ember Megváltóra talált. 
Ez az áldott Jézus Titeket is végre, 
Vigyen fel és tegyen örök dicsőségre. 

* * * 

Szívemből kívánom, 
A garast elvárom, 
Ha nem adnak garast, 
Leütöm a kakast. 

Gyűjtötte: Sütő Gyula 



Magyar földön szép Magyarországon, 
Nagypénteken nagy szomorúság van. 
De szívemben meleg hit sugárzik. 
Ez a nagyböjt nem tart már sokáig. 
Szól az Isten: „A búból elég volt" 
S kiderül a magyar égbolt. 
Gyermekszívvel nem várok most másra. 
Csak erre a szép feltámadásra. 

Beregújfalu, 1990 
Gyűjtötte: Penckóférné Puny kő Mária 

Azt már én nem mondom, 
Hogy ma húsvét vagyon, 
Mert már ezt a háznál 
Tudják kentek nagyon. 
Hanem csak azt mondom, 
Hímesért jöttem, 
Kosaramat el is készítettem. 
A tojás adásnál ne sokadozzanak, 
A királyok széjjel ne szaladozzanak. 
Hanem adja ide szépen a kezembe, 
Én pedig megtartom emlékezetembe. 
Ha pedig megadja aranyos tojásom, 
Feleségül veszem, ö lesz az én párom. 
Ha pedig a kislány szavamra nem felel, 
Majd nem viszik férjhez, hanem itt t- lel. 

Percen, 1992 
Adatközlő: Fodor Bálint, 75 éves 

Gyűjtötte: Fodor Gusztáv 

Zöld erdőben jártam, 
Piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin 



Mindjárt ide szálltam. 
Nesze, hát a rózsavíz, 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom! 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyába várom! 

Beregújfalu, 1992. 
Gyűjtötte: Penckóferné Punykó Mária 

Örvendjetek kicsik, nagyok, 
Az Úrjézus feltámadott. 
Bűneinket megváltotta. 
Életünket megáldotta. 
Kérjük mi is Istenünket. 
Szent kegyelmét a jövöre. 
Kérjük ki e házra töle. 
A Hit, Remény és Szeretet. 
Öntsön belénk új életet. 
Isten kegyelmének árja, 
Szálljon bőven itt e házra. 
Szívemből kívánom! 

Barkaszó, 1914 
Gyűjtötte: Sütő Gyula 

Az egész természet mély gyászba öltözött. 
Teremtő ég látja szenvedések között. 
Megrendül a világ, midőn a Golgotán 
Kibocsátá lelkét Jézus a keresztfán, 
így szól fel Atyjához: „Istenem, Istenem! 
Miért is hagyál el ennyire engem?" 
Jámbor tanítványok zokogva siratták. 
Mint hű gyermek a jó édesanyát. 
De harmadnapra megnyílt a sír szája. 
Kilépett belőle az élet királya, 



S ezzel megmutatta, hogy lesz feltámadás. 
Hogy lesz a síron túl élet s jutalmazás. 

* * * 

A hímes megköszönése 

Köszönettel vettem az ajándékot. 
Nem akarok hagyni alkalmatlanságot. 
Kicsinyek és nagyok, kik e házban vagytok 
Az Úr áldása maradjon rajtatok! 

Tiszaszalóka, 1992 
Adatközlő: Tar Tiborné, 70 éves 

Gyűjtötte: Bagu Balázs 

Zengjetek győzelmi öröm énekeket. 
Szívetek öntsön ki hálás érzelmeket, 
Mert a büntetésünk terhét elviselő, 
A keresztfahalált értünk elszenvedő, 
Jézus nem marad ott a gyászkoporsójába, 
Hanem harmadnapi szelíd álma után 
Feltámadásával minket megnyugtatván. 
Keblünkbe plántálta azt az édes reményt, 
Hogy földi pályánk után, vár ránk öröklét. 
Ez édes reménynek szent vigasztalása, 
Legyen szíveteknek húsvéti virága. 
Hogy el ne hervadjon, mindig szebben nyíljon, 
Hogy lelketek egykor Mennyországba jusson. 
Szívemből kívánom! 

Nagydob rony, 1990 
Gyűjtötte: Horkay László. 

Én kis kertészlegény vagyok. 
Rózsavizet locsolgatok. 



Azt hallottam a faluban, 
Hogy van egy rózsaszál 
el akar hervadni. 
Engedelmet kérek, 
Szabad meglocsolni? 

Bátyú, 1989. 
Adatközlő: Sütő Gyula, 76 éves 

Gyűjtötte: Bagu Balázs 

Jó reggelt! Jó reggelt! Talán el is késtem. 
Van-e a számomra egy pár hímes készen? 
Mondja meg hát, néném, frissen a lányának. 
Hogy engemet a lányok egyebütt is várnak. 
Ha megajándékozna egy pár hímesévei. 
Úgy beszélnék vele, mint szerelmesével. 

* * * 

A hímes megköszönése 

Köszönöm a hímest a ház asszonyának, 
Hogy gondjait viselte a tojás tyúkjainak. 
Bárcsak a kakasok is ilyeneket tojnának, 
Hogy a rigmusmondók is többet kapnának. 

Bátyú, 1992. 
Adatközlő: Boros Julianna, 65 éves 

Gyűjtötte: Bagu Balázs 

Felderült a hajnal ragyogó sugára. 
Rásütött Jézusunk kőkoporsójára. 
Megnyílt a koporsó, megnyílt a sír szája 
Kilépett belőle az élet Királya. 
Ezzel megmutatta, hogy lesz feltámadás. 
Ilogy lesz a síron túl is élet-jutalmazás. 
Kedves keresztények örüljetek tehát. 



Töltsétek boldogan e Húsvét napját. 
Szívemből kívánom, egy pár hímest elvárok! 

Bátyú, 1990. 
Adatközlő: Orosz Kálmán, 66 éves 

Gyűjtötte: Bagu Balázs 

Örvendezzen az ég magas palotája! 
Harsogjon az égnek hangos trombitája! 
Mert feltámadt Jézus a Halált lerázta. 
Tudjuk, hogy Jézus él, mi is feltámadunk. 
A sír hantjai közt nem soká maradunk. 
Szálljon hát Tirátok az Úrnak kegyelme! 
Maradjon veletek áldott segedelme! 
Mint a szép pálmafák viruljon éltetek! 
Ott fenn az egekben boldogok legyetek! 
Szívemből kívánom! 

Barkaszó, 1914 
Sütő Gyula gyűjtése 

Naptárnyitogató — szóról szóra 

Advent: eljövetel, a keresztény hitben Jézus el-
jövetelének, megszületésének az időszaka: a kará-
csony előtti négy hét. 

Áldozócsütörtök: a húsvét utáni 40. nap, a pün-
kösd előtti vasárnapot megelőző csütörtök. 

Balázs-járás: adománygyűjtő, diáktoborzó, kö-
szöntő népszokás. A fiúk házról házra jártak, dra-
matikus játékot adtak elő — ezzel hívogatták a 
kisgyerekeket az iskolába, ugyanakkor ajándékot 
kértek tanítójuk számára. 



Balázsolás: a torokfájás elleni védekezés a 
balázsáldás és a szentelt alma, amelyekhez a Ba-
lázs—napi templomi áldás juttatta a benne hívő-
ket. 

Betlehemezés: több szereplős karácsonyi drama-
tikus játék. A pásztorok felkeresik az újszülött Jé-
zust, és ajándékot visznek neki. A játékot tréfás 
félreértések tehetik humorossá. 

Böjt: az étkezéstől való tartózkodás. Teljes böjt-
ben semmit sem szabad fogyasztani, a böjti idő-
szakban pedig a hústól és a zsíros ételektől kell 
tartózkodni. A nagyböjt ideje: hamvazószerdától 
húsvétvasárnapig tart. 

Farsang: a vízkereszt napjától (január 6.) ham-
vazószerdáig tartó időszak, amelyhez sok alakos-
kodó, álarcos, jelmezes szokás kapcsolódik. 

Farsang farka: a farsangi időszak vége — far-
sangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd —, ek-
kor vannak a legnagyobb mulatozások. 

Farsangvasárnap: a húsvét előtti hetedik vasár-
nap, szokásokban az egyik leggazdagabb farsangi 
nap. 

Fehérvasárnap: a húsvét utáni vasárnap neve, 
mátkálóvasárnapnak is nevezik. Ez a komatálak 
küldésének napja. 

Gergely-járás: iskolás gyermekek dramatikus 
jellegű adománygyűjtő és hívogató funkcióval ren-
delkező köszöntője. Az adományokat a tanító szá-
mára gyűjtötték. 

Hamvazószerda: böjtfogadó szerda, a böjti idő-
szak első napja, neve az őskereszténység idejéből 
származik, amikor a vezeklők hamut szórtak a fe-
jükre. 



Húshagyókedd: a farsangi időszak legutolsó nap-
ja, ezért ezen a napon vannak a legnagyobb mula-
tozások, de csak éjfélig, mert a következő nappal 
már a böjti időszak kezdődik. Ez a nap a farsang-
vasárnap utáni kedd. 

Kiszehajtás: virágvasárnapi népszokás, amely 
során a telet és a gonoszt jelképező bábut — ki-
szét, kiszevicét — kiviszik a faluból és vízbe dob-
ják vagy elégetik. A gyerekek énekes, játékos 
szokása. 

Kövér csütörtök: a farsangvasárnap előtti csütör-
tök, a farsang farkán kezdődő mulatozások első 
napja. A legények muzsikusokkal végigjárják a fa-
lut és a lányos házak előtt táncolnak egyet. 

Legényavatás: a legénnyé serdült fiút az egy kor-
osztállyal előtte járó legények csoportja az év egyik 
ünnepnapján valamilyen próbával vagy eljárással 
tagjai közé fogadja. 

Pünkösd: a húsvétvasárnap utáni hetedik vasár-
nap, amelyhez sok népszokás kapcsolódik. 

Pünkösdi királyné-járás: kislányok termékeny-
ségvarázslással összekötött pünkösdi köszöntője. 
Nagyobb lányok vezetnek egy kisebbet — a király-
nét. A királynét felemelve mondják: „Ekkora ken-
derük legyen!" 

Regölés: téli termékenységvarázsló, köszöntő 
népszokás, karácsony és újév között jártak a legé-
nyek regölni, elsősorban lányos házakhoz. 

Szent Iván napi tüzugrás: június 24-én gyújtott 
tüz, amely során sokat énekeltek. Az ének alatt a 
tüzet egyenként, de párosan is átugrálták. A sike-
res ugrás szerencsét hoz. 



Termékenységvarázslás: olyan eljárások, ame-
lyek az emberek, állatok és növények termékeny-
ségét, szaporodását szeretnék biztosítani. 

Tobzódócsütörtök: a hamvazószerda utáni csü-
törtök. Az egy napja tartó böjtöt felfüggesztették, 
hogy a farsangi időszakra elkészült ételeket mind 
elfogyaszthassák, nehogy megmaradjon. 

Virágvasárnap: a húsvét előtti vasárnap, sok 
szokás fűződik hozzá, ilyen a barkaszentelés. 

Zöldágjárás: a tavasz megérkezését jelképező 
vagy köszöntő énekes, táncos, esetleg dramatikus 
felvonulás. 

Valamennyien, akiknek emberközpontú értékei-
ért fontos a folklór, együtt cselekedjünk azért is, 
hogy legyen ez erős, biztonságos felépítmény az 
óvodapedagógus, a tanító és a kisgyermekek egy-
másratalálásában! 

A mesék, mondák, mítoszok, a dalok, balladák, 
a ráolvasások és a varázslások, a hangulatos kör-
játékok, a jókedvű táncok fűzzék szorosabbra az 
értelmes, tartalmas emberi kapcsolatokat! Legyen 
segítségünkre ebben a folklór, valamint hagyo-
mányőrző, — fejlesztő szándékunk! (Dr. H. Tóth 
István: Hagyományőrző jeles napok. Óvodapeda-
gógiai nyári egyetem, Kecskemét 1992. 50—52. 
old.) 

Népballadák 

A népballadákat Vári Fábián László: Vannak 
ringó bölcsők című könyve alapján közöljük. — 
Ungvár — Budapest: Intermix Kiadó, 1992 



Három árva 

— Hová mensz, te három árva? 
— Komáromba, szolgálatra. 
— Ne menj el, te, három árva, 
Nesze, három arany páca. 

Ütögesd meg anyád sírját, 
Talán szól még egyet hozzád? 
— Nem szólhatok, édes pulyám, 
Nyelvem csapja leragadt már. 

Van már nektek mostohátok, 
Aki gondot visel rátok. 
— Mikor a hajunk fésüli, 
Sarkunkon foly piros vérünk, 

Mikor kényért kérünk töle, 
Előbb megver, azután ád, 
Anyám, anyám, édesanyám, 
Csak még egyszer szóljon hozzám. 

Szőlősgyula, 1987, Fogarasi Lőrinc né sz. 1922, 
Csetneki Bálintné. sz. 1925, Béresi Mihályné, sz. 
1923. (37 oldal) 

Halva talált menyasszony 

Kiment a kisasszony 
Arany inget varrni, 
Arany inget varrni, 
Arany fonalt fonni. 



Amint varrogálta 
A szép arany inget, 
Egy pár arany gyűrű 
Csördült az ölébe. 

Anyám, édes anyám, 
Mi ennek a jele, 
Egy pár arany gyűrű 
csördült az ölembe? 

— Lányom, édes lányom, 
Az annak a jele, 
A szomszéd királyfinak 
Adtalak kezére. 

Anyám, édesanyám, 
Miért adott annak? 
Inkább adott volna 
Egy pulykapásztornak! 

Ruháim, ruháim, 
Szegről lehulljatok, 
Szegről lehulljatok, 
Engem sirassatok. 

— Kocsisom, kocsisom, 
Eredj fel a hegyre, 
Nézz széjjel, nem jön-e 
Valaki valahol? 

— Nem látok én senkit, 
Nem látok én semmit, 
Nem látok én senkit, 
Nem látok én semmit. 



— Pulykáim, pulykáim 
Földre boruljatok, 
Földre boruljatok, 
Engem sirassatok. 

— Kocsisom, kocsisom 
Eredj föl a hegyre, 
Nézz széjjel, nem látsz-e 
Valakit valahol? 

— Látok már valakit, 
Látok már valamit: 
Hatlovas hintóba 
Egy fényes királyfit. 

— Istenem, Istenem, 
Bár, míg ideérnek, 
Bár, míg ideérnek, 
Engem kiterétnének! 

— Jó napot, jó napot, 
Ösmeretlen anyám, 
Mondja meg hol vagyon 
Erzsébet, szép mátkám? 

— Kiment az erdőbe 
Virágokat szedni, 
Virágokat szedni, 
Gyöngykoszorút fonni. 

— Nincsen ott, nincsen ott, 
Ösmeretlen anyám, 
Mondja meg, hol vagyon 
Erzsébet szép mátkám? 



— Kiment a kiskertbe 
Gyöngyvirágot szedni, 
Gyöngyvirágot szedni, 
Úrfiaknak adni. 

— Nincsen ott, nincsen ott, 
Ösmeretlen anyám, 
Mondja meg, hol vagyon 
Erzsébet, szép mátkám? 

— Mit tűrtem, tagadtam, 
Ki kell már vallanom, 
Benn az ebédlőbe 
Ki van már terítve. 

(51 oldal) 
Izsnyéte, 1987, Bencze Róza, sz. 1932 

Hajnallik, hajnallik... 

Hajnallik, hajnallik, 
De nem jól hajnallik, 
A kanyargó Tisza felől 
Nem jó hír hallatszik. 

Megöltek egy legényt 
Hatvan forintjáért, 
Belökték a Tiszába 
Pej paripájáért. 

Tisza be nem vette, 
Partjára kitette, 
Tisza partján halászlegény 
Hajójába tette. 



Gesztenyeszín haja 
Vállára van fagyva, 
Sárga sarkantyús csizmája 
Lábára tapadva. 

Odament az anyja, 
Kelti, de nem hallja: 
— Kelj fel, kelj fel, édes fiam, 
Gyere velem haza. 

Odament az apja, 
Kelti, de nem hallja: 
— Kelj fel, kelj fel, édes fiam, 
Gyere velem haza. 

Odament babája, 
Kelti, meg is hallja: 
— Kelj fel, kelj fel, édes rózsám, 
Borulj a nyakamba. 

— Csináltatsz-e nekem 
Diófa koporsót? 
— Csináltatok, csináltatok 
Márványkő koporsót. 

Megsiratsz-e engem 
Három kislány előtt? 
— Megsiratlak, megsiratlak 
Egész világ előtt. 

(102—103 oldal) 
Csonkapapi, 1971. Sütő József, sz. 1921 



Házasuló királyfi 

Egyszer egy királyfi 
Mit tett fel magába? 
Ihaha, csuhaha, 
Mit tett fel magába? 

Felöltözött szépen 
Kocsiszín ruhába, 
Ihajja, csuhajja, 
Kocsiszín ruhába. 

— Jó estét, jó estét, 
Sárdi bíró lánya. 
Ihajja, csuhajja, 
Sárdi bíró lánya. 

— Isten hozott nálunk 
Kocsiszín ruhába, 
Ihaha, csuhaha, 
Kocsiszín ruhába. 

Üljön le hát szépen 
Ide a lócára, 
Ihajja, csuhajja, 
Ide a lócára. 

— Nem azért jöttem én 
Hogy én itt leüljek, 
Ihaha, csuhaha, 
Hogy én itt leüljek. 



Hanem azért jöttem, 
Jössz-e hozzám, vagy sem, 
Ihajja, csuhajja, 
Jössz-e hozzám vagy sem. 

— Nem megyek, nem megyek, 
Mer én gazdag vagyok. 
A gazdagnak gazdag kell, 
Szegénynek szegény kell. 

Felöltözött most már 
Királyszín ruhába, 
Ihaha, csuhaha, 
Királyszín ruhába. 

— Jó estét, jó estét, 
Sárdi bíró lánya. 
Ihajja, csuhajja, 
Sárdi bíró lánya. 

— Isten hozta nálunk 
Királyszín ruhába. 
Ihaha, csuhaha, 
Királyszín ruhába. 

Üljön le hát szépen 
Ide a díványra, 
Ihajja csuhajja, 
Ide a díványra. 

Nem azért jöttem én, 
Hogy én itt leüljek 
Ihaha, csuhaha, 
Hogy én itt leüljek. 



Hanem azért jöttem, 
Jössz-e hozzám vagy sem, 
Ihajja, csuhajja, 
Jössz-e, hozzám vagy sem? 

Elmegyek, elmegyek, 
Mer én gazdag vagyok, 
Gazdagnak gazdag kell, 
Szegénynek szegény kell. 

— Nem kellesz már nékem, 
Sárdi bíró lánya 
Ihaha, csuhaha, 
Sárdi bíró lánya. 

Van nékem már mostan 
Kosárkötö lánya, 
Van már nékem mostan 
Kosárkötő lánya. 

(108—109. oldal) 
Kisgejőc, 1973. Moscsa Teréz, sz. 1896. 

Gunaras lány 

Kihajtottam a libámat 
A rózsadombra, 
Arra jött a bíró fia, 
Lehajigálta. 

— Bíró fia, ne verd le 
A gőgös gúnárom, 
Hazamegyek, az apádnak 
Bepanaszolom. 



— Áldjon Isten, bíró uram, 
Szerencsés napot 
— Adjon Isten, szőke kislány, 
Ugyan mi bajod? 

—A kend fia leverte 
A gőgös gúnárom. 
Azért jöttem, bíró úrnak 
Bepanaszolom. 

A két lába, meg a szárnya 
Száz arany alma, 
A zúzája, meg a mája 
Húsz mázsa búza. 

Hát az a szép gőgös nyaka 
Ugyan mit is ér? 
Vétessen el a fiával, 
Nem kell semmi bér. 

(114—115. oldal) 
Tisza far kas falva, 1971. Danlu Irén, sz. 1923. 

Betyárballadák 

Bogár Imre 

— Zavaros a Tisza, 
Nem akar higadni 
De a szegény Bogár Imre 
Átal akar menni. 



Átal akar menni, 
Subát akar venni, 
Akivel ő a babáját 
Be fogja takarni. 

Átfele mentében 
Hat zsandár előtte, 
Hátul megyen a vármegye 
Híres hat legénye. 

Fellépett a székre, 
Felnézett az égre: 
— Lelkem, testvér, Bogár Julcsa 
Jutok-e eszedbe? 

(141. oldal) 
Tiszafarkas falva, 1971, Kegyes András, sz. 1901. 

Spanga Pali 

Spanga Pali gyémántgyűrűt hordott, 
Grófok, bárók udvarába forgott. 
— Héj, gyémántos Pali, mivé lettél, 
A kezedre (de) vasat mért verettél? 

Nehéz vasat kezedre, lábodra, 
Hogy visznek el az akasztófára? 

Spanga Palit hat zsandár kíséri, 
Édesanyja az ablakon nézi. 
— Nézzed, anyám, gyászos életemet, 
Mind teérted szenvedem ezeket. 

(170. oldal) 
Dercen, 1984, Korolovics Pál, sz. 1909. 



Fábián Pista 

Engem híjnak Fábián Gyulának, 
Engem soroztak be katonának. 
Fényes kardot kötnek oldalamra, 
Széles szíjat karcsú derekamra. 

— Édesanyám, csak azt engedje meg, 
A babámnak koszorút köthessek 
Liliomból vagy majorannából, 
Vagy a szívem nehéz fájdalmából. 

— Kedves fiam, azt nem engedem meg, 
Árva kislányt ne hozz ide nekem. 
Te egy grófi, ő egy árva lányka, 
Ne hozz szégyent grófi családunkra. 

Erre Gyula kapta a fegyverét, 
Azonközben átallötte a szívét. 
Árva Laura kinéz az ablakon: 
— Most fekszik a Gyulám ravatalon 

Árva Laura kiment a kiskertbe, 
Leborult a sírnak elejére: 
— Gyulám, Gyulám, tekints fel az égre, 
Az egekre, két szép gyermekedre! 

Olvad a hó, tavasz akar lenni, 
De szeretnék kék ibolya lenni! 
De szeretnék kék ibolya lenni, 
A Gyulámnak sírján elhervadni. 

(190. old) 
Tiszaújhely, 1971, 

Katonáné Papp Julianna, sz. 1913. 



Az aradi vértanúk 

Jaj, de szépen süt az őszi nap sugara 
Az aradi vár börtönének ablakára. 
Szánja aztat tizenhárom magyar vitéz, 
Ki a börtön fenekén halálra kész. 

Nyikorog a börtönajtó vasas zára, 
Gyertek, gyertek, hős magyarok a halálra. 
Ki is jöttek vérző szívvel valahányan, 
Elbúcsúztak ők egymástól katonásan. 

Jaj annak, kit legelőször nevezének a halálra, 
Kit legelőször öleié át a halála! 
Jaj annak, kit utoljára hagynak hátra. 
Ki pajtása szenvedését végig látja! 

Damjanichot hagyták végső végórára, 
Ki pajtása szenvedését végig látta. 
Damjanich is így sóhajtott fel fájdalmába: 
— Ártatlanul visznek akasztófára! 

Aradi vár, aradi vár, halál völgye, 
Tizenhárom magyar vitéz temetője. 
Siratókon nyíljanak ki vérvirágok, 
Felejthetetlen legyen a ti halálotok! 

(192. oldal) 
Mezővári, 1987, Both Katalin, sz. 1922. 



Nem eszek én kukoricát 

Jön Szirovi a határon, 
Magyar csempész a Batáron, 
Magosliget, Magyarország, 
Csempészik a magyar búzát. 
Magyar búzát, kukoricát, 
Azon veszünk gumicsizmát. 

Jön Szivori a határon, 
Csempészlegény a Batáron, 
Nyolcvan kiló a nyakába, 
Egy rongy finánc a sarkába. 

— Jaj Istenem, mit csináljak? 
Szaladjak-e, vagy megállják? 
Ha szaladok, agyonlőnek, 
Ha megállok, vasra vernek. 

(226—227. oldal) 
Tiszaújhely, 1971, Vári Károly, sz. 1911. 

Népmondák 

A népmondákat Keresztyén Balázs: Rákóczi vi-
rágai c. könyve alapján közöljük. Ungvár — Buda-
pest: Imtermix Kiadó, 1992. 

1. Mátyás király 71—74 oldal 
2. Denikö 69—70 " 
3. Rákóczi ezredese 91—92 



4. Rákóczi virágai 82 oldal 
5. Kurucok a huszti várban 83—87 " 
6. Mikes kútja 98 " 
7. A viski Várhegy 109 " 
8. Munkács eredete 9—10 " 
9. A máramarosi Bovcár-kút 100 " 
10. Mátyfalva és Franciska 75 " 



UTÓSZÓ 

Azt a tapasztalatot szeretném kollégáimnak át-
adni, amit a tantárgy kétéves oktatása adott a szá-
momra. Tudom, munkám sok-sok kívánnivalót 
hagy még maga után, de tettem és teszem ezt sze-
retettel. Erre kötelez paraszti múltam, ahol tudni 
kellett hagyományainkat. A tanári pályám leg-
szebb emlékei azok, amikor tanítványaimmal 
együtt énekeltünk, táncoltunk ápolva hagyomá-
nyainkat. 

A népismeret oktatásának első láncszeme a csa-
lád. Mesél-e a nagyapa, tanítja-e versikére az uno-
kákat a nagymama? Milyen hagyományai vannak 
a családi ünnepeknek? Sajnos az az idő elmúlt, 
amikor a gyerekek fonókban, lakodalmakban da-
loltak, táncoltak a felnőttekkel. Ma már egy kor-
osztály élt, él itt úgy, hogy egyre kevesebbet ismert 
meg népének hagyományaiból. Nem népmeséken, 
népdalokon nőtt fel ez a nemzedék. Sok a pótolni 
valónk. Ezt ma már csak az iskola tudja pótolni. 

Megmaradásunk egyik fontos láncszeme, hogy 
felnövekvő nemzedékünk ismeri-e hagyományain-
kat, tovább viszi azt. „Csak addig él egy nemzet, 
amíg vannak hagyományai"- írja Széchenyi Ist-
ván. Remélem, mindazok, akiknek szívügye az itt 
élő magyarság hagyományainak ápolása, vállalja 
azt a nemes feladatot, hogy megtanítsák felnövek-
vő nemzedékünket népdalainkra, néptáncainkra. 
Ezt segíti elő — a népismereti tanterv. 

Tantervünk két részből áll: tanterv, mely közli a 
tanítási anyagot; tanmenet: órára beosztva, mód-
szertan utasításokkal együtt közli a tanítási anyagot. 



Egy tantárgy oktatása tankönyv nélkül nagyon 
nehéz, tudom. Erre azonban nincs időnk várni, az 
idő sürget. Evek óta oktatunk magyar irodalmat 
tankönyv nélkül, mivel a régi használhatatlan. A 
tanmenetben, a mellékletben mondókákat, köszön-
tőket, húsvéti verseket, mondákat, népballadákat 
közlünk. 

Öröm tölt el, hogy most kétévi vajúdás után a 
tanterv végre megjelenik. Köszönettel tartozom 
adatközlőimnek: Baguné Voloscsuk Juditnak, 
Demjén Albertnénak és dr. H. Tóth Istvánnak, aki 
módszertani anyaggal segítette munkámat. Sze-
retném, ha területünk más vidékei is képviselve 
lennének, ha a népismeret tanítása szívügye lenne 
mindenkinek. Észrevételüket és javaslataikat, 
néprajzi anyagiakat: locsoló versek, névnapi kö-
szöntök stb. a következő címre várom: Bagu Ba-
lázs, 295 500, Bátyú, Kossuth út 86. 
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Minden embernek ismernie kell népének törté-
netét, azt a földet, ahová gyökerei kötik. A szü-
lőföldhöz életre szóló emlékek kapcsolódnak, 
valahová tartozást, biztonságérzetet, nyugalmat je-
lentenek. Nemzedékek nőttek » fel itt úgy, hogy 
alig ismerhettek meg valamit annak a nemzetnek 
a történelméből, amelynek maguk is tagjai. Kevés 
volt az is, amit hagyományainkról, szűkebb pát-
riánkról, gyökereinkről megtudhattunk. E tudniva-
lók nélkül nem lehetünk teljes értékű emberek... 

...Végre elértük, hogy senki sem gátol meg 
abban, hogy vallási ünnepeinket megtartsuk, me-
lyek hangulatukban, jellegükben szépek és meg-
hatóak, s igazi emberi értékeket közvetítenek... 

...A múlt ismerete adhat és ad biztatást nekünk, 
hogy bizakodók lehessünk a jövő iránt. A múlt 
ismerete nélkül nincs jövő. 

Bízom benne, hogy munkánk, fáradozásunk fel-
kelti a népismeret iránti érdeklődést. 

Ezeknek a feladatoknak a jegyében ajánlom a 
népismereti tantervet kollegáim és az érdeklődők 
figyelmébe. 

Bagu Balázs 




