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Hangolda Együttes – Varázslatos Kalendárium 
műsorok óvodásoknak és kisiskolásoknak 

 

Rendhagyó műsorainkban a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó dalokat, mondókákat, 
kiszámolókat, játékokat fűzünk fel egy dramaturgiai szálra élő zenei kísérettel. A gyerekek megismerhetik a 
Kárpát-medence népzenéjének hangszereit. A gyerekekkel közösen játszuk el népmeséinket is.  
35-45 perces interaktív, ismeretterjesztő, tartalmas és értékes, élő zenés foglalkozásokat kínálunk óvodás és 
kisiskolás gyermekeknek. 
 

Az alábbi előadások külön-külön illetve bérletként is megrendelhetők. 
 

 
 

 
 Juhászbojtár kerestetik 

Ősz lévén betakarítjuk a termést: szüretelünk, diót szedünk, 
kukoricát morzsolunk, csuhébabát táncoltatunk – 
mondókákkal, dalokkal, kiszámolókkal, játékokkal, élő 
zeneszóra. Szent Mihály napján behajtjuk az 
állatokat.  Vendel napján állatvásárba megyünk.  A műsort 
pásztorhangszerek – hosszúfurulya, tilinka, kecskeduda – 
hangja színesíti. Az előadást a gyerekekkel közösen eljátszott 
„Aranyszőrű bárány” című népmese zárja. 
 

 

 Szép jel és szép csillag 
Meggyújtjuk az adventi gyertyát, adventi énekekkel, 
csengettyűkkel és hegedűszóval várjuk a karácsonyt. 
Csizmapucolással várjuk a Mikulást, lucázunk, kotyolunk, 
boszorkányt lesünk fokhagymával és az idevágó rigmusokkal 
és elbúcsúztatjuk az óesztendőt. Melegen felöltözünk, 
hógolyózunk. Betlehemes mesét játszunk, amiben persze a 
gyerekek alakítják a szereplőket. 
 

 

 Farsangi csinnadratta 
Kibújt a Medve a barlangjából, és szomorú, mert még várnia 
kell a tavaszra. Együtt sikerül felvidítanunk! Frissen sütött 
farsangi fánkunkat elvisszük Balázs püspöknek, akinek 
énekek és mondókák segítségével bebizonyítjuk a 
gyerekekkel, hogy az óvódás gyerekek is tudnak számolni és 
még a betűket is ismerik… Hógolyózunk, hószobrosat 
játszunk. Jelmezekbe bújva, az ütőgardon nagy hangjával 
próbáljuk elkergetni a telet.  Az előadást a gyerekekkel 
közösen eljátszott „Kisgömböc” című népmese zárja. 

 

  

Tavaszi szél 
Varázsdobok segítségével együtt felébresztjük a 
természetet, zöldágjárással, mondókákkal, dalokkal 
köszöntjük a tavaszt. Népi játékok segítségével megismerjük 
az új fészekalját. Kis huszárokat toborzunk ügyességi 
játékokkal, a gyerekek együtt zenélhetnek velünk a katona-
zenekarban. Éhesek vagytok? Nosza, főzzünk egy finom 
kőlevest! 

 

 
 Pünkösdi királyság 

Bejárjuk a tavaszi rétet, hangszerekkel kísért énekeinkkel és 
játékainkkal katicabogarat és pillangót röptetünk, csigabigát 
találunk. Nyílik a pünkösdi rózsa, koszorút kötünk belőle. 
Pünkösdi mesénkben Cucorka királyleányka pörgős 
szoknyában dúdolgatva várja, hogy a pünkösdi királyfi 
elnyerje kezét. 
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