
Első társasom – Giling-galang erdő 
H. 4665 

 
Első zenei játékgyűjtemény 1-3 játékos részére 2 éves kortól, egy felnőttel. 
Játékidő: kb. 5-10 perc játékonként 
 
A kis Mia egér családja más állatokkal együtt a Giling-galang erdőben él. Ez egy egészen különös erdő, itt az 
erdőlakók nagyon szeretik a zenét! Ezért minden állat tud valamilyen hangszeren játszani. Csak a kis Mia nem 
tudta még eldönteni, hogy melyik hangszert válassza. Ezért újra és újra meglátogatja barátait és próbálgatja a 
hangszereket. Szeretnétek felfedezni a zene színes világát Mia egérrel öt vidám játékban? 
 
Kedves Szülők! 
A hangszerek és a játéktartozékok kifejezetten a kisgyermek kezek számára készültek, melyek utat nyitnak a 
gyerekeknek a zene világába. A játék során a gyerekek felfedezik Giling-galang erdő hangjait, ritmusait, 
tanulgatnak játszani a hangszereken és felismerni azok hangjait. A játékok fejlesztik a gyermekek hallását: 
megtanulják megkülönböztetni a hangokat, s a különböző hangszerekhez kapcsolják azokat, megtanulják 
meghatározni a hang helyzetét a szobában, s mindeközben fejlődik az első ritmusérzékük. A hangszereken való 
játék fejleszti a finom motorikus képességet, a koncentrációt és a szocializációt. Induljanak hát a gyerekekkel 
együtt egy izgalmas utazásra a zene világába, elősegítve a gyerekek muzikalitását, kreativitását a Giling-galang 
erdő lakói segítségével. Jó szórakozást! 
 
A játék tartalma: 1 egérmama fából, 1 tamburin (kézi dob), 1 metallofon ütővel,2 csörgőpálca, 1 játékmező, 3 
erdei házikó, 3 Mia korong (hátoldalán gombával), 9 állatkorong (hátoldalán gombával), 3 egérlak, 1 színkocka 
 
Az első játék előtt: 
Nézzék át a gyermekkel közösen a játéktartozékokat és a hangszereket. Mondják el, hogy melyik eszközt, hogy 
hívják és mutassák meg, hogyan kell vele játszani. Bíztassák a gyermeket, hogy próbálja ki a hangszereket, majd 
párosítsák azokat a megfelelő állatokhoz (mókus, róka, medve). 
Ezután kérjék azt a gyermektől, hogy válasszon egy állatot, majd ahhoz párosítsa a megfelelő hangszert, melyet 
szólaltasson is meg. 
 
 

1.játék: Kisegér, hová bújtál? 
Első ritmikus hallgató játék 
 
Szükséges játéktartozékok:  
játékmező, 3 erdei házikó, tamburin, metallofon ütővel, 2 csörgőpálca, 9 állatkorong, 3 Mia korong, egérmama 
Előkészületek: 
Fektessétek a játékmezőt az asztal közepére. és tegyétek a három erdei házikót az állatmamás oldalával felfelé 
fordítva a lyukakra. A fennmaradó játéktartozékokat készítsétek a játékmező mellé.  
A játék menete: 
A felnőtt és a gyerekek felváltva kerülnek sorra. A verseket olvassák a felnőttek, de természetesen a gyerekek is 
mondhatják vele együtts, ha már ismerik a játékot.  
 
Csukd be szemed, nyisd ki füled, 
hallgasd, melyik házat keresd! 
 
A felnőtt takarja el a kezeivel a szemét, majd csináljon tölcsért a kezéből a füle mögött. Ez a jel a gyerekeknek, 
hogy csukják be a szemüket. Mondja tovább a verset, miközben rejtsen el az egyik erdei házikó alá egy Mia 
korongot. Ezután vegye el azt a hangszert, amely a korongon látható az állatmama kezében.  
 
 

 
Elindult a kis egér 
a Giling-galang erdőbe, 
hogy meglátogassa barátait, 
és szert tegyen egy kis sütire.  
 
A felnőtt használja a hangszert (= kopogjon be az erdei házikó ajtaján), majd tegye vissza a helyére, és folytassa a 
verset. 
 
Kopogtat a ház ajtaján: 
„Eressz be kedves barátom!” 
„Mia egér, de örülök, 
mi mindig szívesen látunk. 
Csukd be gyorsan az ajtót, 
és foglalj helyet nálunk.” 
 
A gyermek/gyerekek kinyithatják a szemüket. A felnőtt állítsa egérmamát a játékmező közepére és mondja: 
 
Nyisd ki nagyra a szemed,  
itt jön egérmama! 
„Hová bújt az én kis Miám? 
Segítsetek hamar!” 
 
A gyerekek gondolják át, hogy melyik állatnál kopogtatott egérmama. Aki úgy gondolja, hogy tudja, vegye a 
hangszert és játsszon le rajta pár hangot. Ezután emelje fel a megfelelő erdei házikót, és ellenőrizze, hogy a Mia 
korong alatta van-e. 
 
Ott van Mia egér? 
- Igen.  Megerősítésként mondjátok: 

 
Igen, itt a kis Mia, 
nagyon boldog egérmama. 
Örüljetek és kiáltsatok hurrát 
mert megtaláltad a kis Miát! 

 
Jutalmul a gyerek kapjon egy állatkorongot. 
 
- Nem. Ebben az esetben mondjátok:  

 
A kis Mia búvóhelyét 
sajnos én nem ismerem. 
 

A gyerek sajnos nem kaphat jutalmat. Ezután vegyék le egérmamát a játékmezőről és új kör kezdődik. A felnőtt 
újra rejtsen el egy Mia korongot és a játék folytatódik az előzőekben leírtak szerint. 
 
Tipp: A kisebbek addig találgathatnak, míg meg nem találják Mia egeret. Ebben az esetben minden újabb 
találgatás előtt csukják be újból a szemüket és a felnőtt ismét játsszon egyet a hangszeren.  
 
Megjegyzés felnőtteknek: 
Ami egy felnőttnek egyszerűnek tűnik, az egy kisgyermeknek nagy teljesítmény: hallani a hangot, majd később 
párosítani hozzá a hangszert. Ez a játék fejleszti a hallást, a koncentrációt, a memóriát és a hangfelismerés 
képességét. A következő játékvariációkkal még tovább fejleszthető a biztosabb hangfelismerés.  
 



 

2.játék: Úton a Giling-galang erdőben 
Hangzatos kereső és gyűjtögető játék 
 
Szükséges játéktartozékok: 
játékmező, 3 erdei házikó, tamburin, metallofon ütővel, 2 csörgőpálca, 3 Mia korong,egérmama, 9 állatkorong, 
dobókocka és minden gyereknek egy egérlak 
 
Előkészületek: 
Fektessétek a játékmezőt az asztal közepére és tegyétek a három erdei házikót az állatmamás oldalával felfelé 
fordítva a lyukakra. Fektessétek a 9 állatkorongot felfelé fordítva 3x3-as alakzatban a játékmező mellé. Minden 
gyerek kapjon egy egérlakot, melyet tegyenek maguk elé. Állítsátok egérmamát a játékmezőn egy tetszőleges 
mezőre az erdei úton. Készítsétek elő a hangszereket, a 3 Mia korongot és a dobókockát. 
 
A játék menete: 
A gyerekek nézzék meg alaposan és memorizálják az állatkorongokat a hangszerekkel. Ezután a korongokat 
fordítsák le. A gyerekek csukják be a szemüket, majd a felnőtt rejtsen el egy Mia korongot az egyik erdei házikó 
alá. Ezután a gyerekek kinyithatják a szemüket.  
Az a gyerek kezdhet, akinek a legkisebb a lába. Dobjon a kockával. Lépjen egérmamával egy olyan színű mezőre, 
mely megegyezik a dobott színnel.  
 
Mi látható a mezőn? 

- Egy állatgyerek. Az egérmama ezt az állatot keresi. Próbáld meg felfordítani a megfelelő állatkorongot.  
- Megegyezik? Nagyszerű! Jutalmul az állatkorongot tedd az egérlakodba, majd játssz a megfelelő 

hangszeren. Próbálj meg annyi hangot lejátszani, ahány hangjegy látható a korongon.  
Figyelem! Az egérlakba három különböző állatgyereket kell gyűjteni. 

- Nem egyezik? Kár! Fordíts vissza az állatkorongot, miután minden gyerek megnézte azokat.   
- Mia egér. Egérmama elfelejtette, hogy hová bújt Mia. Te melyik erdei házikóban sejted?  Vedd a megfelelő 

hangszert és játssz rajta (=kopogj a ház ajtaján), majd emeld fel az erdei házikót. Ott van Mia egér?  
- Igen. Nagyszerű! Jutalmul megkapod a Mia korongot. Ezután a gyerekek csukják be újból a szemüket és a 

felnőtt rejtsen el egy újabb Mia korongot valamelyik erdei házikó alá.  
- Nem. Kár! Tedd vissza az erdei házikót a helyére. Sajnos ezért nem jár jutalom. 

A Mia korong egy másik erdei ház alatt rejtőzik, talán legközelebb megtalálod.  
 

Ezután a következő gyerek dobhat.  
 
A játék vége: 
Az a gyerek nyer, akinek elsőnek sikerül három különféle állatgyereket gyűjtenie az egérlakjába. 
 
Variáció:  
A játék valamivel nehezebb, ha az állatkorongokat rögtön lefordítva rakják le és így nem memorizálják a játék 
kezdete előtt sem. 
 
 

3.játék: A kisegér otthon játszik 
Hangszeres memóriajáték 
 
Szükséges játéktartozékok:  
tamburin, metallofon ütővel, 2 csörgőpálca, egérmama, 9 állatkorong és minden gyereknek egy egérlak. 
Előkészületek: 
A kilenc állatkorongot tegyétek lefordítva egymásra egy pakliba az asztal közepére. Minden gyerek kapjon egy 
egérlakot, melyet tegyenek maguk elé. A fennmaradó játéktartozékokat készítsétek a játékmező mellé. 
 

 
A játék menete: 
Az a gyerek kezdhet, aki utoljára sétált erdőben. Húzz 3 állatkorongot és tedd felfordítva az egérlakod mellé. 
Memorizáld, melyik korongon melyik hangszer látható, majd fordítsd le a korongokat, hogy a gombák legyenek 
láthatók. Állítsd egérmamát egy tetszőleges gombára és gondold át, hogy vajon melyik hangszerrel játszik az 
állatgyerek a gomba alatt. Vedd a megfelelő hangszert és játssz vele. Azután fordítsd fel a korongot.  
 
A megfelelő hangszeren játszottál? 
- Igen. Nagyszerű! Jutalmul a korongot az egérlakodba teheted.  
- Nem. Kár! Tedd a korongot vissza a dobozba.  
Ezután állítsd egérmamát a következő gombára, és próbáld meg kitalálni, hogy vajon melyik hangszerrel játszik 
az állatgyerek a gomba alatt. Ha már mind a három állatkorongot megjátszottad, úgy a következő gyerek jön. 
 
A játék vége: 
Ha minden gyerek sorra került, a játék véget ér. Az a gyerek nyert, akinek a legtöbb állatkorongot sikerült az 
egérlakjába gyűjtenie. Azonos állás esetén több győztes is lehetséges.  
 
 

4.játék: Hol játszott a kisegér? 
Zenés keresőjáték az egész szobában 
 
Szükséges játéktartozékok: tamburin, metallofon ütővel, 2 csörgőpálca, 3 Mia korong, minden állatgyerekből 
egy-egy állatkorong (mókus, róka, medve), 3 erdei házikó 
 
A játék menete: 
A gyerekek közösen válasszanak három sarkot a szobában és ott helyezzenek el egy-egy erdei házikót az 
állatmamás oldalával felfelé fordítva. A hangszereket készítsétek a játékmező mellé. A gyerekek üljenek a 
helyiség közepére és csukják be a szemüket. A felnőtt vegye magához a 3 állatkorongot, egy Mia korongot és egy 
tetszés szerinti hangszert. Ezután halkan menjen oda minden a három sarokba és minden erdei házikóra tegyen 
lefelé fordítva egy-egy állatkorongot. Ezután a választott hangszerhez kapcsolódó állatkorongot cserélje ki egy 
Mia koronggal, melyet szintén lefelé fordítva tegyen a házikóra, a megfelelő állatkorongot pedig rejtse el 
magánál. Ezután játsszon a hangszerrel abban a sarokban, ahová a Mia korongot tette, majd lábujjhegyen 
menjen a gyerekekhez vissza és mondja: 
 
Szemeket kinyitni! Hol játszott Mia egér? 
A gyerekek fussanak ahhoz a sarokhoz, ahonnan gondolják, hogy a hangszer szólt. Amelyik sarokba futott gyerek, 
ott fordítsák fel a korongot.  
 
Hol van Mia? Ki találta meg? 
Azok a gyerekeket, akik a megfelelő helyen állnak, ünnepeljétek meg. Végül gyűjtsétek össze az összes korongot 
és egy új kör kezdődik. A játék akkor ér véget, ha a harmadik Mia korongot is megtalálták.  
Ha csak egy gyerek játszik, úgy gyűjtse össze a Mia korongokat. 
 
 
 
Tipp szülőknek:  
A 3. és 4. játék fontos fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz, melyeknek az iskolában nagy hasznát vehetik a 
gyerekek. A hang irányát megállapítani, a hangforrást megtalálni fontos képesség, pl. az utcai közlekedésnél is. 
Ezt a képességet a gyerekek gyakorlatok során sajátíthatják el.  
 
 
 
 



 
Tipp: Kövesd Mia egeret a Giling-galang erdőbe 
A következő játék fontos gyakorlat az irányhalláshoz: 
- A gyerekek üljenek egyenesen, becsukott szemmel a szoba közepén. Az egyenes tartás támogatja az 

irányhallást.  
- A felnőtt lesz Mia egér. Játsszon egy tetszés szerinti hangszeren, miközben sétáljon át a helyiségen.  
- Hirtelen álljon meg és hagyja abba a játékot. Hova bújt most Mia egér? Becsukott szemmel mutassanak a 

gyerekek abba az irányba, ahol a felnőttet sejtik.  
A játékot különféle hangszerekkel lehet megismételni. 
 
 

5.játék: A kisegér szülinapi dala 
Szülinapi kooperációs játék 
 
Szükséges játéktartozékok:  
2 erdei házikó, tamburin, metallofon ütővel, 2 csörgőpálca, 9 állatkorong és egérmama 
 
Előkészületek: 
Fektessétek le a két erdei házikót az állatmamás oldalával lefelé fordítva. 
Készítsétek elő a hangszereket és az állatkorongokat.  
 
A játék menete: 
A felnőtt válasszon négy állatkorongot, majd mindkét házikó mellé fektessen felfelé fordítva 2-2-t állatkorongot. 
Pl. az egyik ház mellé kerül a metallofon (2 hangjegy) és a tamburin (1 hangjegy), míg a másik házikóhoz a 
csörgőpálcák (3 hangjegy) és a tamburin (2 hangjegy). 
A gyerekek nézzék meg az állatkorongokat, majd csukják be a szemüket és takarják le a kezükkel is. A felnőtt 
fordítsa meg az erdei házikók melletti állatkorongokat. Ezután a gyerekek kinyithatják a szemüket. 
A felnőtt most egymás után játsszon az egyik házikó melletti két hangszerrel, pl. 3 hangot a csörgőpálcával és 2 
hangot a tamburinnal. 
 
Melyik „dalt” hallottátok? Állítsátok egérmamát a megfelelő házra.  
 
Biztosan felismertétek a dalt? Nagyszerű! Tapsoljátok meg egymást.  
 
Egérmama rossz erdei házikónál áll? Kár! Legközelebb jobban figyeljetek, de legjobb, ha most azonnal újra 
próbálkoztok. A felnőtt adjon egy másik feladatot.  
 
Variáció: 
- Játszhatjátok ezt a játékot egymással versenyezve is, egymás után sorra kerülve. Akinek sikerült a 

dalfelismerés, jutalmul a két állatkorongból az egyiket megkapja. A megüresedett helyre mindig egy újabb 
állatkorongot tegyetek. Aki a játék elején meghatározott számú játékkör (pl. három) végére a legtöbb 
állatkorongot gyűjtötte, nyert. 

 
- A játék kicsit nehezebb, ha a gyerekek becsukják a szemüket, miközben a felnőtt játszik. Azt is ki kell 

találniuk, hogy melyik hangszeren hány hangot játszott. Még nehezebb lesz a játék, ha 3-3 állatkorongot 
fektettek az erdei házikókhoz.  

 
Tippek:  
- Ha több gyerek játszik, válasszon mindenki egy-egy hangszert és hozzá a megfelelő állatkorongot. Ezután 

egymás után minden gyerek játsszon le annyi hangot a hangszerén, ahány hang van a hozzá tartozó 
állatkorongon. Így összejön az első kis ritmuskoncert.  

- A hangszerekkel szabadon is lehet játszani. Ehhez az állatkorongokat felfelé kell fordítani, hogy a gyerekek 
láthassák a megfelelő számú hangjegyeket. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgalmazza: DIONÉ Kft.  
Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak  

www.dione.hu, www.haba.hu 



 
 
 
 


