
Napirend 
 
*Süssünk, süssünk valamit 
 Azt is megmondom, hogy mit.                
 Lisztből legyen kerekes, 
 Töltelékes, jó édes. 
 
 Sodorva, tekerve 
 Túróval bélelve. 
 Csiga-biga rétes 
 Kerekes és édes. 
 
*Töröm-töröm a mákot     MV: Töröm, töröm a mákot 
 Sütök neked kalácsot.   Sütök neked kalácsot. 
 Icatolla, motolla    Megzsírozom, megvajazom, 
 Neked adom .............    Mégis, mégis neked adom. 
 
*Gyerekek, gyerekek,  
 szeretik a perecet 
 Sósat, sósat,  
 jó ropógósat.  
 Aki vesz, annak lesz. 
 Aki nem vesz, éhes lesz. 
 
* Pont, pont vesszőcske 
   Készen van a fejecske. 
   Kicsi nyaka, nagy a hasa, 
   Készen van a török basa. 
 
* Kisegér, kisegér 
   Minden lyukba belefér. 
   Belefér, belefér, 
   Hiszen azért kisegér. 
      
* Szita, szita, sűrű szita 
   Ma szitálok, holnap sütök. 
   Neked egy  (Hófehér) kis cipót sütök. 
   Megzsírozom, megvajazom, 
   Mégis, mégis neked adom. 
 
* Borsót főztem 
  Jól megsóztam 
  Meg is paprikáztam. 
  Ábele, bábele, huss. 
 
 
* Cicuska-macuska, 
   Mit főztél Katuska? 
   Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. 
   Ide tettem, oda tettem, utoljára mind      



   megettem, hamm. 
 
* Cirmos cica, haj. 
   Hová lett a vaj? 
   Ott látom a bajuszodon. 
   Most lesz neked, jaj. 
 
* Hej, Gyula, Gyula, Gyula 
   Szól a duda, duda, duda. 
   Pest, Buda, Buda, Buda, 
   Pattogatott kukorica. 
 
* Gyí, paci, paripa 
   Nem messze van Kanizsa. 
   Odaérünk délre, 
   Libapecsenyére/kacsapecsenyére. 
 
* Fáj a kutyámnak a lába 
  Megütötte a szalmába. 
  Ördög vigye a szalmáját, 
  Miért bántotta kutyám lábát. 
 
 
* I.Egy kis malac, röf, röf, röf.         II. Jön az öreg, meglátja                  
    Trombitája töf, töf, töf.    Örvendezve kiáltja: 
    Trombitája víg ormánya    Rajta fiam, röf-röf-röf-röf. 
     Földet túrja döf, döf, döf.   Apád is így csinálja! 
 
III. Most már együtt zenélnek. 
     Kukoricán megélnek. 
     Töf-töf-töf-töf, röf-röf-röf-röf. 
     Ezek ám a legények.       
 
* Süti, süti pogácsát 
  Apának, anyának, 
  Kedves kisbogarának. 
 
* I. Öreg kutya vakk-vakk-vakk.        II. Kicsi kutya vekk-vekk-vekk. 
     Ha nem muszáj, nem ugat,  Csihöl-csahol, bereked. 
        
 
* Két kiskakas összeveszett 
   A verembe beleesett. 
   Szil, szál, szalmaszál, 
   Eredj pajtás, te hunyjál. 
 
 
 
* Egyedem, begyedem tengertánc. 
  Hajdú sógor, mit kívánsz? 



  Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret. 
        
* Debrecenbe kéne menni 
   Pulyka, kakast kéne venni. 
   Vigyázz kocsis, lyukas a kas. 
   Kiugrik a pulykakas! 
      
* Ecc-pecc, kimehetsz 
  Holnapután bejöhetsz. 
  Cérnára, cinegére, 
  Ugorj cica az egérre, huss. 
 
* Éliás, Tóbiás 
   Egy tál dödölle. 
   Ettél belőle. 
   Kertbe mentek a tyúkok, 
   Mind megették a magot. 
   Éliás, Tóbiás 
   Egy tál dödölle. 
 
* Erdő szélén házikó 
   Ablakában nagyanyó. 
   Lám egy nyuszi ott robog, 
   Az ajtaján bekopog. 
   - Kérlek, segíts énrajtam. 
   A vadász a nyomomban. 
   - Gyere, nyuszi, sose félj! 
   Megleszünk mi kettecskén. 
 
* Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte. 
  Annak, aki megtalálja, csókot adok érte. 
        
  Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni. 
  Szabad az én galambomnak, egy pár csókot adni. 
 
* Ha én cica volnék 
   Száz egeret fognék. 
   De én cica nem vagyok, 
   Egeret sem foghatok. 
 

* Jár az óra, tik-tak, tik-tak jár,  
   benne egy manócska kalapál.  
   De ha áll az óra és nem jár,  
   alszik a manócska és nem kalapál.  

 
* Ziki-zaka zakatol,  
  ez a vonat valahol.  



  Én vagyok a vasutas,  
  Te meg legyél az utas! 
 
 
* Süssél, süssél rétest, 
  Tégy rá cukrot, édest. 
   Aki eszi az a lány,  
   Sohase lesz halovány. 
   Ha kisül a tepsi, 
   Gyere gyorsan, vedd ki. 
   Ha nem mozogsz szaporán, 
   Odaég a vacsorám. 
 
 
 
Évszakok 
 
* Süss fel nap 
   Fényes nap. 
   Kertek alatt a ludaim 
   Megfagynak. 
 
* Fúj a szél a fákat 
   Letöri az ágat. Reccs! 
 
* Esik az eső 
  Hajlik a vessző. 
  Haragszik a katona. 
  Mert megázik a lova. 
 
  Ne haragudj, katona. 
  Majd kisüt a napocska. 
  Megszárad a lovacska. 
 
* Bújj, bújj zöld ág 
   Zöld levelecske. 
   Nyitva van az aranykapu, 
   Csak bújjatok rajta. 
   Rajta, rajta 
   Leszakadta a pajta. 
   Bent maradt a macska. 
 
 
* Kiszáradt a diófa 
  Nem játszhatunk alatta. 
  Majd megújul tavaszra.     
  Majd játszhatunk alatta. 
 
* Csipp, csepp csepereg 
  Csurran-cseppen megered. 



  Záporfüggöny, zuhatag. 
  Fut a felhő, süt a nap. 
 
  Jött-ment jót esett. 
  Fűnek, fának jólesett. 
 
* Egy csepp, két csepp 
  Öt csepp, meg tíz. 
  Olvad a jégcsap. 
  Csepereg a víz. 
 
 
* Aki fázik, vacogjon,  
   Fújja körmét, topogjon.  
   Földig érõ kucsmába,  
   Nyakig érõ csizmába,  
   Bújjon be a dunyhába,  
   Üljön rá a kályhára,  
   Mindjárt megmelegszik 
   
* Én kis kertet kerteltem 
   Bazsarózsát ültettem. 
   Szél, szél fújdogálja. 
   Eső, eső veregeti. Huss! 
 
* Ha-ha-ha havazik,  
   he-he-he hetekig,  
   hu-hu-hu hull a hó,  
   hi-hi-hi jaj, de jo!  
 
* Kelep, kelep gólyamadár,  
   Itt van az ősz, elmúlt a nyár. 
 
* Lipem-lopom a szőlőt 
   Elaludt az öreg csősz. 
   Furkósbot a kezében, 
   Vaskalap a fejében. 
 
* Dombon törik a diót, a diót,  
   Rajta vissza mogyorót, mogyorót,  
  Tessék kérem megbecsülni  
   És a földre lecsücsülni, csüccs! 
 

* Hallod-e te kis kovács,  
  mit kopog a kalapács.  
  Azt kopogja kipre kop,  
  csengõs csikót patkolok.  



  Azt kopogja kipre kop,  
  csengős csikót patkolok.  

  Hallod-e te kis kovács,  
  mit dobog a kalapács?  
  Azt dobogja dombereg  
  ekevasat élezek.  
  Ekevesat élezek,  
  mert a tavasz közeleg.  

 
 
 
Ünnepek 
 
* Nyuszi ül a fűben 
  Szépen/ülve szundikálva. 
  Nyuszi talán beteg vagy, 
  Hogy már nem is ugorhatsz. 
  Nyuszi, hopp. Nyuszi, hopp. 
  Máris egyet elkapott. 
 
 
* Nyuszi, nyuszi, nyulacskám 
   Ne félj tőlem, nincs puskám. 
   Van ám nekem egyebem: 
    Friss káposztalevelem. 
 
 
* Ég a gyertya, ég. 
   El ne aludj, égj! 
  Aki lángot, látni akar, 
  Mind leguggoljék. 
 
 
* I. Itt a farsang, áll a bál.         II. Dirreg-durrog a mozsár, 
      Keringőzik a kanál.   Táncosra vár a mozsár. 
      Csárdást jár a habverő.  A kávészem int neki,  
      Bokázik a máktörő.   Míg az örlő pergeti. 
 
       
 III. Heje, huja, vigalom 
      Habos fánk a jutalom. 
      Mákos patkó, bab kávé. 
      Értünk van a parádé. 
 
 
 
Gondozás 
 



* Ilyen nagy az óriás, nyújtozkodjunk kispajtás!  
   Ilyen kicsi a törpe, guggoljunk le a földre! 
 
* Áll a baba áll       MV: Áll a baba áll, 
   Mint a kiskirály.         Mint a gyertyaszál. 
   Emelgeti a lábát,     Ha elfárad, úgy elröppen, 
   Koptatja a bocskorát.    Mint a kismadár. 
 
* I.  Kicsi orr, kicsi száj          II. Piros arc, piros nyár. 
      Keretezi kerek áll.    Áfonyakék szembogár. 
      Kupolája homlok.    A pillái lombok. 
 
* Én is pisze, te is pisze 
  Gyere pisze, vesszünk össze. 
 
* Húzz, húzz engemet 
  Én is húzlak tégedet. 
  Amelyikünk elesik. 
  Az lesz a legkisebbik. 
 
 
* Kis kanál, nagy kanál, 
   Zöld erdőben kismadár, 
   Minden gyerek így csinál! 
   Hamm! 
 
 
Testséma 
 
* Cini-cini muzsika 
   Táncol a kis Zsuzsika. 
   Jobbra dűl, meg balra dűl. 
   Tücsök koma hegedül. 
 
* Ugráljunk, mint a verebek 
   Rajta, gyerekek! 
 
* Mackó, mackó ugorjál 
   Mackó, mackó forogjál. 
   Tapsolj egyet, ugorj ki!     
 
* Ez elment vadászni 
   Ez meglőtte 
   Ez hazavitte 
   Ez megsütötte 

   A picike mind megette. 
   Hamm, hamm! 
 
 
* Hüvelykujjam almafa 



   Mutatóujjam megrázta. 
   Középső ujjam felszedte 
   Gyűrűsujjam hazavitte 
   A kisujjam mind megette 
   Megfájdult a hasa tőle. 
 
 
* Kerekecske, gombocska 
   Itt szalad a nyulacska. 
 
* Lóg a lába, lóga. 
  Nincsen semmi dolga. 
  Mert ha dolga volna, 
   A lába sem lógna. 
* Hátamon a zsákom 
  Zsákomban a mákom. 
  Kilyukadt a zsákom 
  Kihullott a mákom. 
  Aki szánja károm,  
  Szedje fel a mákom. 
 
 
* Fejed biccentsd előre 
  Lépj hátra egy-kettőre, 
  Jobbra nézz, balra nézz, 
  Fölfelé néz most a kéz. 
 
  Egy jó nagyot nyújtózkodunk, 
  Aztán lekuporodunk, 
  Felugrunk és tapsolunk, 
  Fordulunk egy-kettőre, 
  Ülj le hát a mezőre. 
 
 
 
 
Udvari játékok 
 
* Csipp-csipp csóka 
   Vak varjúcska. 
   Komámasszony kéreti a szekerét. 
   Nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. 
   Hess, hess, hess! 
 
* Csigabiga gyere ki 
   Ég a házad ideki. 
   Kapsz tejet, vajat, 
   Holnapra is marad. 
 
* Hinta-palinta 



  Régi dunna, kis katona 
  Ugorj a Dunába. 
  Hopp! 
 
* Sétálunk, sétálunk 
   Egy kis dombra lecsücsülünk. 
   Csücs! 
 
* Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. 
  Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni. 
 
* Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. 
   Pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. 
 
* Kis, kis kígyó 
  Tekeredj a fára, 
   Kis, kis kígyó,  
  Tekeredj a fáról. 
 
* Zsipp-zsupp kenderzsup 
  Ha megázik, kidobjuk. Zsupsz! 
 
* Hóc-hóc katona 
   Ketten ülünk egy lóra, 
   Hárman meg a csikóra, 
   Úgy megyünk a vásárba. 
 
 
* Katalinka szállj el 
  Jönnek a törökök. 
  Sós kútba tesznek. 
  Onnan is kivesznek, 
  Kerék alá tesznek, 
  Onnan is kivesznek. 
  Ihol jönnek a törökök, 
  Mindjárt agyonlőnek. 
 
    
* Réce, ruca, vadliba 
   Jöjjenek a lagziba. 
   Kés, kanalat hozzanak,  
   Hogy éhen ne haljanak! 
   Ha jönnek, lesznek. 
   Ha hoznak, esznek. 
 
* I. Csizmám kopogó          II. Kendőm libegő 
      Táncom dobogó.    Lábam tipegő. 
      Kedvem ragyogó.    Arcom nevető, 
      Hej, hó, hajahó.     Pajtás, gyer elő! 
        



* I. Nyuszi gyuszi ugrik az árokban,              II. Nyuszi gyuszi alszik az árokban, 
      hosszú bojtos füle van,    hosszú bojtos füle van, 
      pici piros szeme van,     pici piros szeme van, 
      idenéz, odanéz, rád pillant.    se nem néz, se nem lát, elszunnyad. 

* Fussunk-fussunk, szaladjunk 
  Hadd lobogjon a hajunk! 
 
* Lánc-lánc eszterlánc    Pénz volna, karika, karika 
   Eszterlánci cérna.     Forduljon ki ..................... 
   Cérna volna, selyem volna,   ............... – nak lánca. 
   Mégis kifordulna. 
       
 
* Hopp, Juliska, hopp Mariska   Így kell járni, úgy kell járni. 
  Hej, gyere vélem, egy pár táncra.  Sári, Kati tudja, hogy kell járni. 
  Hej, gyere vélem, egy pár táncra.                Sári, Kati tudja, hogy kell járni. 
 

* Megy az út, megy az út, kanyarog a gyalogút,  
   Megy az út, megy az út, kanyarog a gyalogút,  
   Emelkedô, emelkedô, emelkedô, emelkedô,  
   Lejtô, lejtô, lejtô, lejtô,  
   Megy az út, megy az út, kanyarog a gyalogút,  
   Hopp egy gödör!  

 
 
* Cickom-cickom, vagyon-e szép lányom. 
   Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?  
 
   Add nekem azt. Elkapom azt. 
   Szita-szita péntek, szerelem csütörtök. 
   Dobszerda. 

* Ecc, pecc kimehetsz,  
   Holnap után bejöhetsz,  
   Cérnára, cinegére,  
   Ugorj cica az egérre, fuss!  

* Lassan jár a csiga-biga,  
  Táskájában eleség.  
   Várja otthon lánya, fia,  
   Csiga-biga feleség. 

 
 
 


