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HANGOK  A  ZENÉBEN 

Nem lehet egészen boldog ember,  

akinek nem öröm a zene. 
 (Kodály Zoltán) 

 

I. Szimfonikus zene 
 
 Biztos már hallgattál szimfonikus zenét, s tudod, hogy ebben egyszerre 
több hangszer szólal meg. Ha nem is voltál élő hangversenyen, a televízióban 
láttál zenekart. 

 1. Ki áll a zenekar élén? Megtudod, ha kitöltöd a hálót, majd az utolsó sor 
betűit helyes sorrendbe rakod. 
 

P  E P  M É A  
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N O E  V S  M A 

 M R K E E S  R 

 
 2. Több zenész egyik kezében tartja a hangszert, a másikban a vonót. 
Hogy hívják ezeket a hangszereket gyűjtőszóval? Pótold a mássalhangzókat! 
 

  __o__ó__o__ 
 

 3. Melyek a vonós hangszerek? Olvasd össze a betűket! 
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 4. Csoportosítsd a fúvós hangszereket aszerint, hogy miből készülnek! 

 trombita, fuvola, klarinét, tuba, oboa, fagott, kürt, harsona 

a) fából vagy fémből készül: ________________________________________ 

b) csak fémből készül: _____________________________________________ 

 5. A vonósok és fúvósok mellett a zenekarban vannak ütősök is. Végezd 
el az összeadásokat, s eredményként megkapod a hangszerek nevét! 

a) MÉLY EDÉNY plusz HAJÍT = __________________________ 

b) NEM KICSI plusz NEM FOG = __________________________ 

c) ÖTVÖZET plusz LEVEST MERNEK BELE = __________________________ 

c) ÉRCBŐL NYERIK plusz SÍKIDOM = __________________________ 

 6. A hangszerek megszólaltathatják a patak csörgedezését, az eső 
koppanását, a szellő suttogását, a szél zúgását, a vihar tombolását, a gólya 
kelepelését, a fecske csivitelését, a bagoly huhogását, az oroszlán ordítását, a 
farkas üvöltését, a tehén bőgését, a ló nyerítését, a macska nyávogását, az egér 
cincogását stb. 

 7. Hallgasd meg lemezen: 
 
 Smetana: Moldva című szimfonikus költeményét; 
 Saint Sans: Az állatok farsangja című művét! 

 8. A legtöbb zenekarban egy van belőle. Ha egy betűt kihagysz a 
következő szóból, megtudod, hogy milyen hangszerről van szó! 

HÁRSFA 
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  9. A hárfának aranyozott kerete van, háromszög alakú, amelyen nagyon 
sok húr van kifeszítve. A talpa a padlóra támaszkodik. Kristály hangja van, 
mikor a húrjait megpengetik a hozzáértő ujjak. Úgy szól, mintha sok kicsi 
csengettyű szólalna meg egyszerre. 

 10. Hogyan jönnek létre a hangszerek hangjai? A zongora húrjait ütéssel 
rezgésbe hozzuk. De hogy keletkeznek a fúvós hangszerek hangjai? 

II. Népi hangszerek 

 1. Ma már sajnos csak nagyon ritkán hallhatjuk: bőrből készül, fújni kell. 

       U 

        D 
       A 

 

 2. Miből készül a duda? Olvasd el, mit mond a duda! 

  Bű a gatya, bű, bű, bű. 
  Nem igaz, mert szűk, szűk, szűk. 
 (Egyes vidékeken az ő hangot ű-nek ejtik. Ezért mi nem azt mondjuk, 
hogy bű, hanem bő.) 

 3. Csak akkor szól, ha verik, de ezen nem búsul, sőt örül neki. Melyik 
népi hangszerről van szó? 

 4. A juhokra, bárányokra vigyázó pásztor legjobb barátja a fából készült, 
lyukakkal ellátott fúvós hangszere. Népi nyelven tilinkónak hívják. Te hogy 
nevezed? 

 5. Adj címet a történetnek! 

 Volt-e már közületek valaki hegyes vidéken? Láttatok-e hegyoldalon 
legelő báránykákat? Ha igen, akkor pásztort is láttatok, amint botjára támasz-
kodva figyeli a messzi vidéket és a felhők játékát. Előveszi tilinkóját, és olyan 
szép nótákat fúj azon, hogy a felhők abbahagyják a futkosást. 
 Elfúj az mindent, ami szól, beszél, mond a természet, a tájék, a hegy, az 
erdő, a rét és a felhők. 
 De nehogy azt higgyétek, hogy csupa vigasság a pásztor élete! Nem 
könnyű mesterség az övé. Hónapszámra él egyedül, csak báránykái és világokos 
kutyája van vele. 
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 Legelteti a báránykákat, amíg csak le nem esik az első hó. Akkor aztán 
int világokos kutyájának, az pedig először hármat táncol örömében, aztán 
kutyanyelven, amit minden valamirevaló bárány ért, rákiabál a nyájra: 
 – No barikák, kitelt az esztendő fele, megyünk hazafele! 
 Azt meg tudjátok, hogy a báránykánál szófogadóbb állat nincs a világon, 
annyit se mondanak, hogy bee -e, és máris indulnak lefelé a hegyoldalon. 
         (Gárdonyi Géza) 
  

6. Van egy olyan hangszer, melyen biztosan ti 
is játszottatok. Az ütősök családjába tartozik, két kis 
kalapáccsal kell ütni kis fém- vagy falemezeket! 
Töltsd ki a rejtvényt, s megtudod a nevét! 

 

 
a) Sofőr vezeti, pénzért szállít. 
b) Két áramszedője van. 
c) Árammal megy, síneken. 
d) Gyerek járműve. 
e) Járművezető. 
f) Vaspályán szalad, vagonokból 

áll. 
g) Te is irányíthatod, vízen megy. 

 

 7. Milyen népi hangszerek vannak a lengyel népdalban? Ügyelj, a kiemelt 
szavak hangutánzók, nem hangszerek! 

A duda, pikola, csimpolya szól. 
Van zenebona, zsong a muzsika, 
Zeng a hegy alól a hejehuja, 
Mulassunk, mulassunk, mulassunk jól! 

  a   X     

b  R        

 c   L   M   

   d R  L L   

  e S    R   

   f   N  T  

 g C S    K   
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III. Az emberek énekhangja 
 
 1. Figyeld meg, milyen hangon beszélnek az emberek! Sorold fel a 
kiemelt énekhangokat! 

 Pannika és Palika osztálya műsoros délutánnal készül az anyák napjára. 
Mindenki izgul. A gyerekek a legszebb ruhájukat veszik fel, elismétlik 
egymásnak verseiket, énekeiket. 
 – Gyerekek, négy óra van! Induljatok! – hallatszik édesanya hangja a 
konyhából. 
 – Anyánknak vékony, magas, szoprán hangja van – állapítja meg 
Pannika. 
 – Sziasztok, megjöttem én is – kiált be a nagymama alt hangon. 
 – A nagymama hangja mélyebb, mint az anyué – szögezi le Palika. 
 – S az apáé milyen? – kérdi a kislány. 
 – Hát nem tudod? Az övé tenor. 
 A gyerekek elsiettek az iskolába. Bementek a szépen feldíszített terembe. 
Nemsokára megérkeztek a szülők is. 
 Az ünnepélyt az igazgató bácsi nyitotta meg. A hangja mélyen, szépen 
zengett. 
 – A dirigó hangja basszus – súgta Pali Panninak. 

 2. Milyen hangja van a te édesanyádnak? Hát édesapádnak? 

 3. Hogy képzeled, milyen a mesehősök hangja? 
 

a) Hófehérkéé?    e) Piroskáé? 
b) A mostoháé?    f) A nagymamáé? 
c) A királyfié?    g) A vadászé? 
d) Az öreg királyé?   h) A farkasé? 

 4. Írd le, hogy kedvenc mesehőseid közül ki, hogyan énekel! 

 szoprán   alt   tenor   basszus 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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 5. Tudsz-e felelni a találós kérdésekre? 

a)  Se nem isszák, se nem eszik, 
      mégis mindenkinek tetszik. 

    Mi az? 

b) Erdőn születtem, megölettem, 
     halva éneklővé lettem. 

    Mi az? 

c) Száraz fán négy zsinór, 
egy szőrös pálca, és az 
embereket táncra 
noszogatja. 

     Mi az? 

d) Akkor víg, ha verik. 
   Mi az? 

e) Hosszúkás a formája, 
     táncolnak a hangjára. 

   Mi az? 

f) Ütik, verik, kiabál, 
     pedig neki nem is fáj. 

   Mi az? 

g) Hogy hívják falutokban a trombitát? 

     6. Légy mindig jókedvű! Tapsolj, vigadj, nevess! Tanuld meg az éneket! 
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MEGFEJTÉSEK 

 

I. Szimfonikus zene 

 1. KARMESTER (pont, ólom, eper, park, teve, mese, édes, alma, avar) 
 2. Vonósok 
 3. hegedű, mélyhegedű (brácsa), gordonka (cselló), nagybőgő 
 4. a. fuvola, klarinét, oboa, fagott; b. trombita, tuba, kürt, harsona 
 5. a. üstdob, b. nagydob, c. cintányér, d. fémháromszög (triangulum) 
 8. hárfa 
 10. A hangszerben levő levegőoszlopot hozzuk rezgésbe. 

II. Népi hangszerek 

 1. duda 
 2. bőrből 
 3. cimbalom 
 4. furulya 
 5. eredeti címe: A tilinkó 
 6. xilofon (a. taxi, b. troli, c. villamos, d. roller, e. sofőr, f. vonat, g. hajó) 
 7. duda, pikola, csimpolya 

III. Az emberek énekhangja 

 1. szoprán, alt, tenor, basszus 
 5. a. zeneszó, b. hegedű, c. nagybőgő, d. dob, e. furulya, f. cimbalom, g. 
nem hívják, hanem fújják 
 




