
Kedves Tengelicék! 
Emlékeztek még, hogyan is táncolt ki a manóajtón 

a két tünemény? Tündér és manó táncától 

megmozdult ég és föld. És, hogy mi adta 

táncukhoz a ritmust? Ércek koccanása, madarak 

trillázása, a szél susogása és a Föld szívének 

dobbanása… 

Tudtátok, hogy egyesek szerint nálunk 

Magyarországon található a Föld szíve? 

Hogy igaz-e, nem tudom, de a helyet ahol található 

Dobogókőnek hívják és tudvalevő, hogy a manók nagyon szoros kapcsolatban állnak a 

kövekkel, sziklákkal és a föld alatt megbúvó ércekkel, kincsekkel. És ha már 

kapcsolatban állnak, egészen biztosra veheted, hogy zenélni is tudnak vele. A 

Természet szimfóniájának ritmusát ők adják, a lágy dallamot pedig a levegő 

tündérei fonják a ritmus köré, hogy kicsit lágyabbá varázsolják a kemény hangokat. 

Hallgasd csak, hogy milyen durva hangja van annak, ha összeütsz két követ, vagy 

csak tapsolsz egyet! De ha énekelsz is mellé, mindjárt más… 

Próbáld ki ezzel a dallal: 

Kicsi vagyok én,  

Majd megnövök én, 

Esztendőre, vagy kettőre 

Nagylány/legyény leszek én. 

https://www.youtube.com/watch?v=PkMmCbRapaE 

Először csak tapsold el a ritmusát, aztán énekeld hozzá a dalt is, majd ha van 

kedved, bujtasd el a dallamot a föld alá, és csak minden második sort énekeld. Ha 

eleget bújócskáztatok a dallal, engedd el a ritmust és már csal dalt énekeld úgy, 

hogy esztendőre, vagy kettőre vajon mivé változnál szíved szerint. Változhatsz 

mondjuk például felnőtté, virággá vagy akár iskolássá is, de bármilyen állat is 

https://www.youtube.com/watch?v=PkMmCbRapaE


lehetsz, csak a képzeleted szabhat határt! Közben sétálhattok, vagy akár 

futhattok is kedvetekre. A mozgásotokkal is mutathatjátok, hogy mivé változtatok. 

Ha a nagy szaladgálásban kifáradtatok, akkor keressetek a lelketeknek tetsző 

kényelmes helyet a padlón és feküdjetek le (pihenjetek meg). 

Mozart 39. Esz-dúr szimfóniája 

https://www.youtube.com/watch?v=JmxliD1ZFxE 

 

Engedd, hogy bebújjon a bőröd alá a zene, csak hallgasd nyugodtan… 

Jusson el minden porcikádba, a lábadba… a hasadba… a mellkasodba… a 

karjaidba…töltse be a fejedet… 

Ahova a legtöbb jutott belőle, elkezdhet finoman mozogni… 

Bármivé átváltozhatsz… 

Hagyd, hogy a zene elvezessen, ahová csak akar… 

Bárkivel összetalálkozhatsz utad során… 

Kapcsolódhatsz is hozzájuk… 

Ha van kedved elmesélheted, hogy mivé változtál és, hogy merre jártál, utad során 

kikkel találkoztál. De, ha szeretnéd be is mutathatod  a táncodat 

Kik legyenek a társaid? Mekkora térre van szükséged? 

Vagy akár le is rajzolhatod. Használd az élményeid felelevenítéséhez a zenét! 

A búcsúénekhez akár gyertyát is gyújthattok… 

(Klári néni kedvence: A szeleknek fénylő szárnyán… - 
https://www.youtube.com/watch?v=WjYfSrpDyow ) 

 

És egy ráadás videó valakiről, aki csakúgy mint a manók képes a kövekkel zenélni: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOmel9EtL-E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JmxliD1ZFxE
https://www.youtube.com/watch?v=WjYfSrpDyow
https://www.youtube.com/watch?v=TOmel9EtL-E


És aki a tündérek táncát örökítené meg, annak is következzék néhány ötlet: 

 

https://onelittleproject.com/coffee-filter-dancers/ 

 

Kedves Szülők! 

Sokan érdeklődtetek, hogy mi is az a Kokas módszer. A fenti leírás, nagyjából egy 

Kokas foglalkozásnak felel meg. Persze így nem kimondottan érzékletes, de 

nagyjából így zajlik. 

1. Mindig egy névéneklés, amely csoportban nagyon énerősítő, én élményt 

fokozó hatású (otthon nem sok értelme egyedül, de, ha ti is beszálltok, jó 

móka lehet) – a saját nevedet kell énekelni improvizatív dallamra, akár 

mozdulattal is kísérve. 

2. Egy tetszőlegesen (projekt témájához) választott népdal, melyet 

improvizációs, asszociációs elemekkel bővítünk, teszünk sajátunkká (Kicsi 

https://onelittleproject.com/coffee-filter-dancers/


vagyok én…), általában ehhez kapcsoljuk a zenei fejlesztés tartalmát (itt: 

ritmus+dallambújtatás) 

3. Csend – ráhangolódás a következő fázisra 

4. Egy komolyzenei darabnak vagy más népek zenéjének szöveg nélküli (pl ghánai 

dobszóló, indián pánsíp) RÖVID, 1, 1,5 perces részlete (hát ez jelen esetben 

nem valósult meg, de nincs energiám zenét is vágni most) ezt sokszor 

ismételjük, ami segíti az elmélyülést és biztonságérzetet ad. Erre fokozatos 

improvizációs szabad mozgások társsal vagy a nélkül. Minimális instrukcióval! 

5. Felidézés: szóban elmesélhetik, de akár újra is táncolhatják élményeiket 

6. Alkotás: az előzőekben hallgatott zenére szabad alkotás. 

7. Búcsúének : közös éneklés 

És akkor az elvek: 

lényege az empátia, a tolerancia és a szeretet szintézise.  

A Kokas-pedagógia alapelvei a következő célmondatokkal közelítendő meg a 

nevelő számára  

1. Teljes figyelemmel forduljon a gyermek, a másik ember felé! Az egyén, a 

személyiség önmagáért is kapjon mindig tiszteletet. 

2. Kizárólag komolyzene és autentikus népzene lehet a felhangzó mű, kiváló 

előadásban! Legyen tudatosan válogatott a nemes dal- és zene a nevelés 

folyamatában.  

3. Legyen bizalmi légkör, amely a kíváncsiságon, az előítélet-mentes 

elfogadáson, ill. a szereteten alapul! Csak pozitív megerősítés legyen a 

jellemző!  

4. Az egyén(ek)hez, a csoporthoz illesszük a tárgyi és szellemi körülményeket! 

A csoportvezető motiválja, adjon helyt, becsülje meg a sajátos 

különbözőségből fakadó kifejezési formákat!  

5. Alkalmazkodjon az adott pillanathoz, spontán helyezkedjen bele a keletkező 

szituációba, amelyben tanítását kreatívan viheti tovább!  

6. Biztosítsa, hogy minden résztvevő szabadnak érezhesse magát, (különösen a 

tér használatában), a másikkal való együttműködésben, közeledésben, a 

kifejezési formák megválasztásában.  

7. Legyen az érzelmi biztonságnak kerete: legyenek tisztázott szabályok és 

vissza-visszatérő foglalkozási elemek. 


