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Kicsiknek
Bemutatkozásra, foglalkozás kezdésre: Sári néni utazik, illetve ha már jobban ismerik egymást, egymás 
nevének gyakorlására: Koszorú, koszorú.
Legelemibb hangmagasság-váltakozás testmozgással egybekötve akkor is gyakoroltatható ezekkel a 
legegyszerűbb dallamokkal, ha más mutogatás vagy körjáték nincs hozzá kitalálva. Pl a mi szótagokra 
állmagasságban a kéz, a szó szótagokra magasban. Vagy padlón állás / küszöbre felállás.

Szó – lá

Süss fel nap

Szó – mi

Sári néni utazik

Bemutatkozásra alkalmas nóta. A gyerekek egymás derekát/vállát fogva vonatoznak körbe, egyre több 
gyerek csatlakozik a vonathoz. Sári néni helyett mindig a legutolsó utas nevét, Péter helyett mindig a  
felszálló nevét énekeljük.

Erre kakas, erre tyúk

Egy kakast követhetnek körbe a tyúkok.

Lepke, szállj a tenyerembe
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Itt röpködhetnek a gyerekek lepke-kezei magasan (szó) és alacsonyan (mi).

Zsipp-zsupp

A gyerekek párokban szemben állva, egymás kezét fogva, negyedenként (minden tá-ra) ringatnak 
balra-jobbra egy (képzeletbeli) babát.

Húzz, húzz, engemet

Két gyerek szemben áll egymással egyik lábukat kicsit előretéve egymás mellé, és kézfogással finoman 
előre-hátra húzzák egymást, a végén leguggolnak.
Eredetileg: térden lovagoltató, a végén gyengéden lecsúsztatjuk a gyermeket a térdünkről.
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Gyertek haza, ludaim

Felelgetős játék a gazdasszony és a ludak között. A farkas(ok) a ludak és gazdasszony között lesben áll, 
és a dal végén a hazaszaladó ludak között ahányat tud, annyit megfog. A ludaknak csak akkor szabad 
futni, ha elhangzik: “kis cica farkára”. Az új játékban az lesz a farkas, akit az előző játékban a ludak  
közül egyedül maradt.
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Lá – szó – mi

Volt-e itt az úr?

Egyetlen gólya áll középen, féllábon. A békák guggolva a terem egyik végében. A gólya és a békák 
felelgetve énekelnek (a gólya kezdi). A kutykuruttyra a békák átugrálnak a terem másik végébe, a 
gólya, féllábon ugrálva megpróbálja elkapni őket. Amelyik békát elkapták, az a következő körben már  
gólya lesz. Amikor elfogytak a békák, lehet újra kezdeni.

Borsót főztem

Borsófőzéskor kevergetjük a fazekat fakanállal, sózáskor egyik kézzel, paprikázáskor másik kézzel 
szóró mozdulatokat teszünk, ábele-bábelére esszük, fussra elrebbenő mozdulat mind a két kézzel.
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Fehér liliomszál

Pl fehér liliomszálra lehet két kézzel virágnyíló mozdulatot tenni, Dunába ugráskor kicsit szökkenni,  
oldaltámasztáskor csípőre tenni a kezet, aranypálcánál kinyújtott karokat oldalra srégan kitartani, végül  
mosakodó és fésülködő mozdulatokat lehet tenni.

Szó – mi – dó

Éliás, Tóbiás

Éliás-tóbiásra először egyik kéz mutatóujjával, majd a másik kéz mutatóujjával fenyegetünk. Az tálat  
nagy, kerek, az evést kanalazó mozdulatokkal mutatjuk. A tyúkoknál két kart oldalunknál szárnyként 
repdesünk, a megették a magot résznél egyik kézzel csipegető mozdulatot teszünk magunk elé. 

Aki nem lép egyszerre

Itt lehet a menetelést gyakorolni: minden negyedre (tá-ra) teszünk egy lépést, bal lábbal kezdve.
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Hold, hold fényes lánc

A gyermekek hosszú sorban kézenfogva járnak, a sor egyik végén kaput tartanak. A sor másik vége 
bekanyarodik, átbújnak a kapu alatt, de továbbra is sorban maradnak. Amikor mindenki átbújt, a két 
kapus is átfordul. A sor másik végén lesz az új kapu, most az előbbi kapusok indulnak el, tehát az egész 
sor visszafelé fordul és úgy húzza át a hurkot.

Elvesztettem zsebkendőmet

A gyermekek körbeállva énekelnek. Egy közülük a körön belül jár, a dal közepén a kendőjét valaki 
előtt leejti, az felveszi és utánaviszi. A második szakaszra, a zsebkendőt középen fogva, ketten 
forognak a kör közepén, a kívülállók tapsolnak. Az marad benn a körben, aki a kendőt kapta.

8



Katalinka, szállj el

Katalinka szállj el: körbenjárva, karokat oldalra tartva (repülve) énekelnek. Sós kútba tesznek: 
leguggolnak, és két karjukat előrenyújtva kiveszik a katicát a vízből. Kerék alá tesznek: egy helyben 
állva megfordulnak. Ihol jönnek: kör közepe felé majd kifelé haladva dobbantó lépéseket tesznek.  
Lőnek: megállnak és tapsolnak egyet (vagy felemelt kézzel a katicát elreptetik).

Koszorú, koszorú

Egymás nevének megtanulására, amikor már jobban össze vannak szokva, és bátrabbak. A kérdezők 
énekelve körbejárnak, vagy ülnek. Egy gyermek, a koszorú, tarka koszorúval (vagy kendővel) fején a 
kör közepén guggol, és a második sort egyedül énekli. Az óvónő intésére egy gyermek a guggoló mögé 
áll, és a gyermek hátát kopogtatva kérdi:

Kipp, kopp, kopogok,
találd ki, hogy ki vagyok!

Ha kitalálja, helyet cserélnek, és a játék újra kezdődik.
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Egyéb nóták, körjátékok

Mackó, mackó ugorjál (mi – ré – dó)

Lányok belső körben kifelé nézve, fiúk külső körben befelé néznek, párban, egymással szemben állnak. 
Első két ütemre jobbra és balra egyszerű csárdáslépést tesznek együtt, az utolsó lépésre a fiúk 
továbblépnek a következő lány elé (párcsere).

Bújj, bújj, zöld ág (lá – … – dó)

Két gyerek tartja az aranykaput a többiek felett, ők az alma és a körte. A többiek egymás kezét fogva,  
körbe-körbe menve átbújnak az aranykapu alatt, amíg tart az ének. A bent maradt a macskára a 
kaputartók leengedik a kezüket, bezárják a kaput. Megkérdezik a macskát (aki pont nem ért át  
kapuzárás előtt): “Kit kívánsz, almát, vagy körtét?” A macska a választottjával lesz az új kaputartó  
alma és körte, a másik beáll a többiekkel a körbe, és újrakezdik az éneklést és a körjátékot.

Csön-csön gyűrű

Egy hunyó kimegy a szobából, a többiek pedig körben állnak, és eldöntik, kinek a kezéből indul a 
gyűrű. Ezután a hunyó beáll a kör közepébe, és az ének kezdetével minden gyerek úgy csinál, mintha a 
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másiknak adná a kezében lévő gyűrűt – persze mindig csak egyetlen egy adja tovább igazából. A 
hunyónak kell kitalálnia, hol halad a gyűrű, amíg az ének tart. Az dal végén meg kell mondania, hogy 
kinél van a gyűrű.

Ugráljunk, mint a verebek (lá – … – dó)

Ugráláshoz, levezetőnek.

Nagyobbaknak

Műdalok

Ha vihar jő (Weöres Sándor / Gryllus Vilmos)
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Mély erdőn ibolya-virág (Weöres Sándor / Kodály Zoltán)

Alma (Kányádi Sándor / Gryllus Vilmos)
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Évszakok, ünnepek

Tavasz

Csipp-csepp (Weöres Sándor)

Tavaszköszöntő (Weöres Sándor)
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Húsvét

Nyuszi ül a fűben

Középen a nyuszi, az ének végére odaszökken valakihez, és elkapja. Akit elkapott, az lesz a következő 
nyuszi.

Locsolóvers 1

Zöld erdőben jártam,
kék ibolyát láttam,
el akart hervadni,
szabad-e locsolni?

Locsolóvers 2

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál,
megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam,
bárány húzta rengő kocsin, mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom,
hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom!

Lányok válasza locsolásra

Köszönöm, hogy köszöntöttél,
rózsavízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek téged,
tojás lesz a fizetséged.
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Nyuszi Gyuszi (osztrák népdal / Weöres Sándor)

Ősz

Kis versek a szélről (Weöres Sándor)

I.
Tekereg a szél,
Kanyarog a szél,
Didereg az eper-ág:
Mit üzen a tél?
II.
Fuj a szél, fuj a szél,
De morog a szél.
Apró ez a szoba,
Mégis belefér.
III.
Széles világba
Fut a szél magába,
Nyakában a lába,
Sosem érsz nyomába.

A galagonya (Weöres Sándor)

Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magába.
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Hogyha a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.

A cinege cipője (Móra Ferenc)

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.

Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.
De cipőt az árva
sehol se tud venni.

Kapkod fűhöz-fához,
szalad a vargához,
fűzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.

Azt mondja a varga,
nem ér ő most arra,
mert ő most a csizmát
nagyuraknak varrja.

Darunak, gólyának,
a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!

Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.

Csak a cingének
szomorú az ének:
nincsen cipőcskéje
máig se szegénynek.

Keresi-kutatja,
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repül gallyrul gallyra:
"Kis cipőt, kis cipőt!" -
egyre csak azt hajtja

Tél, Mikulás

Hull a pelyhes fehér hó
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Betemetett a nagy hó

Suttog a fenyves zöld erdő

2. Csendül a fürge száncsengő,
véget ér az esztendő.

3. Tél szele hóval, faggyal jő,
elkel most a nagykendő.

4. Libben a tarka nagykendő,
húzza-rázza hűs szellő.

5. Suttog a fenyves zöld erdő,
rászitál a hófelhő.

6. Végire jár az esztendő,
Cseng a fürge száncsengő.

Száncsengő

Éj-mélyből fölzengő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
tél csendjén halkan ring.
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Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop -
csönd-zsákból hangot lop.
 
Szétmálló hangerdő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
tél öblén távol ring.

Ember, ember, december

Itt kopog, ott kopog
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Télapó itt van

Nótás Mikulás

Farsang

Hopp Juliska, hopp Mariska
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Szervusz, kedves barátom

S a te fejed akkora

A gyerekek nagy körben, vagy párban állva csúfolódnak. Egymásra mutogatnak, majd nagy fejet, orrot 
és szájat kerekítenek ének közben.

Brumm, brumm, Brúnó
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Kisebbekkel kettő versszakot énekelni elég, pl az elsőt és a legutolsót. Medvejárásban, mackós, lassú 
ritmusban körbejárás.

Itt a farsang áll a bál
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Dirmeg-dörmög a medve

Kör közepén a bekötött szemű medve vele incselkedő gyerekeket próbál elkapni. A medvén kívül 
mindenki énekel.

Anyák napja

Hová mégy, te, kis nyúlacska?

2. Minek mégy te az erdőbe? - Ingyom, bingyom …  vesszőcskéért!
3. Minek néked az a vessző?  - … kertecskének!
4. Minek néked az a kis kert? - ... virágoknak!
5. Minek néked az a virág? - ... anyácskámnak!

Virágosat álmodtam (Ágh István)

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.
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Orgona ága

Egyéb mondókák

Számoló

Egy: megérett a megy,
Kettő: csipkebokor vessző,
Három: majd haza várom, (vagy: te leszel a párom!)
Négy: biz' oda nem mégy! (vagy: te kisleány, hová mégy!?)
Öt: hasad a tök,
Hat: szakad a pad,
Hét: cipót süt a pék,
Nyolc: üres a polc,
Kilenc: kis Ferenc,
Tíz: tíz, tíz, tiszta víz! Ha nem tiszta, vidd vissza, majd a csacsi megissza!

Ujjakon lehet mutogatni a számokat közben.

Gyí, gyí, paripa

Gyí, gyí, paripa
nem messze van Kanizsa,
odaérünk délre,
libapecsenyére.

Térdre ültetve lehet a bölcsiskorúakat minden negyedre (tá-ra) ügetve lovagoltatni.

Ecc, Pecc

Ecc, pecc, kimehetsz,
holnapután bejöhetsz,
cérnára, cinegére,
ugorj cica, az egérre,
fuss!
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Egyedem, begyedem

Egyedem, begyedem, tengertánc,
Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
csak egy falat kenyeret.

Koma, koma,

Koma, koma, komálunk,
Esztendeig kapálunk,
Ha élünk, ha halunk,
mégis komák maradunk.

Kiolvasó, vagy keresztfogással séta, és a végén visszafordulnak.
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