
Ribizli Zenés Vers-színház- Természettudomány  dalolva  

VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSOK (civilként vagy bohócként) 

Vidám zenés-verses FIZIKA ÓRA óvodásoknak és kisiskolásoknak  

 A gyerekek  érdeklődését az a tanulásforma kelti fel, amiben személyesen részt vehetnek, 

amiben egyéni tapasztalatokat szerezhetnek, amikor a változatos ingerek, a látvány és az 

élmény jellemzi az észrevétlen tanulási folyamatot. Ennek egyik legjobb módszere a 

kísérletezés, amely aztán az érdeklődés felkeltésével az ismeretszerzés hagyományos formáira 

ösztönöz: utánajárást, olvasást igényel a dolgok megértése, a kísérletek önálló elvégzése. Az 

előadás során  megismerjük hogyan keletkeznek a hangok, keressük a fény útját, megnézzük 

mi az a nyomás és még arra is fény derül hogyan lehet lufival elektromosságot csinálni.  

 

Nagy segítségemre volt jó barátom  dr. Szász János fizikus (Pécsi Csodák Palotája 

Alapítvány- Varázsórák) , az ő szakmai segítségével és engedélyével  állítottam össze az 

előadást.  Célom, a vicces KÍSÉRLETEK és MEGZENÉSÍTETT VERSEK  segítségével egy 

olyan meghatározó élményt adni, mely hozzásegíti a kisgyereket, gondolkodó felnőtté válni.  

Daloljunk verset az évszakoknak  

Ajánlott korosztály 3-9 éves gyerekek  



Általam megzenésített gyermekversek (Zelk Zoltán, Gazdag Erzsi, Novák Anita, Fésüs Éva, 

Duga Bolárka). Vidám dalokon keresztül ismerkedünk az évszakok változásaival, 

ritmushangszereken közösen muzsikálunk, dalt tanulunk, táncolunk. Az előadást úgy 

állítottam össze, hogy jól beilleszthető egy könyvtári rendhagyó irodalom órának, de a 

fesztiválok, falunapok üde színfoltja is lehet.  Műsoridő kb 45 perc. 

 

Farsang napja eljött már… 

Farsangi vidám zenés, táncos műsor. Óvodákba, iskolákba ajánlom a rendezvény 

színesítésére.  

Muzsikás Nyusziváró Ezt a műsoromat kifejezetten a húsvéti időszakra ajánlom. 

Vidám megzenésített versek a természet ébredéséről, interaktívan. Ajánlott korosztály 3-8  

évesek, de rendszerint a nagyobbak is élvezik az előadást. Műsoridő 45-50 perc.  

 



 

A Kása-hegy  

Ajánlott korosztály 6-12 éves gyerekek. 

 

 

Egy magyar népmesét dolgoztam fel, melybe beleszőttem megzenésített népi mondókákat, 

verseket. Drámapedagógiai elemekre épül, mint minden előadásban, ebben is közösen 

zenélünk, énekelünk. Ajánlom a magyar kultúra napjára, népmese napjára és minden olyan 

rendezvényre, ahol az olvasást és  a  népmesét szeretnék népszerűsíteni.  

Ribizli állatkertje  

Ajánlott korosztály: 3-9 éves gyerekek.  

Ebben a műsoromban a tréfás állatverseké a főszerep. Lesz itt három lábú cica, mókus, 

teknősbéka akit elhagyott a barátnője és megannyi érdekes állat. Természetesen sok-sok 

zenével, interaktívan.  Ajánlom az állatok világnapjára, fesztiválokra, tematikus könyvtári 

foglalkozásokra.  

Ősz kopogtat kis libákkal, töklámpással …. 

Ajánlott korosztály: 3-10 éves gyerekek. A legjobb műsor Márton napra.  

Népdalfeldolgozások, megzenésített gyermekversek. Őszi erdőben kirándulunk, libát és tököt 

sütünk a zene segítségével. . Jól beilleszthető az őszi ünnepkörök rendezvényeibe. 



Gyermeknapi különszám 

 Ribizli bohóc által kedvelt dalok, vidám zenés előadás kifejezetten gyermeknapra ajánlom.  

A mikulás ajándéka  

A történet abból indul, hogy Ribizlit megkérte a mikulás hogy  etesse meg a rénszarvasokat, 

de ő elfelejtette, így a mikulás később érkezik. Hatalmas nagy baj van, csak a gyerekek 

tudnak segíteni, természetesen az előadás végén megérkezik a mikulás.  Ebben az előadásban, 

kicsit áthangszerelve közismert karácsonyi dalok is felcsendülnek, de a főszerep a 

megzenésített gyermekverseké.  

Karácsonyi csodák  

Legújabb karácsonyi műsorom, melyet úgy állítottam össze, hogy érdekes minden korosztály 

részére.  Karácsonyról a szeretetről szóló megzenésített versek és néhány közismert 

karácsonyi dal, mely segít ünneplőbe öltöztetni kicsik, nagyok és a nagymamák szívét.  

Felnőtteknek szóló előadások 

Emlékszel még? Idősek napjára és olyan könyvtári foglalkozásokra ajánlom, ahol a 

könyvtáros kifejezetten a nyugdíjas korosztálynak szeretne programot szervezni. A 

foglalkozáson ismert népdalokból, nótákból, operettekből, sanzonokból dallamokat játszom és 

a résztvevőknek ki kell találni a dalok pontos címét, majd közösen elénekeljük.  A dalok közé 

verseket és vidám történeteket szövök, majd megkérdezem, hogy mit énekeltünk a vers előtt. 

Igyekszem egy nagyon közvetlen viszonyt kialakítani a résztvevőkkel.   

Öregfiú húszéves már sosem lehet  

Főként Idősek Napjára szóló műsor, melyben egy „öreg” színész beszél és énekel az életéről, 

a nőkkel való viszonyáról. Az előadásban olyan a dalok csendülnek fel, melyek az idősebb 

korosztály életét végigkísérték. „Jaj de jó a habos sütemény”… és ahogy növekszik a kislány, 

már nemcsak a habos süteményről fog álmodozni a „holdvilágos éjszakán” hanem a 

királyfiról is. És nem maradhat ki a „Lányok angyalok” vagy a „Te rongyos élet” és hasonló 

vidám dalok, valamint Heltai Jenős bohókás versei, történetei sem.   

 


