
Zadányi Lajos- Esik Eső 
 

Esik eső fűre, fára, 
Megázik a madár szárnya. 

Csöpp lányaim szoknyácskája 
csiga anyó meszes háza. 

Esik eső csepereg, 
Három egér pityereg. 

 
Weöres Sándor 

A tündér 
 

Bóbita, Bóbita táncol 
Körben az angyalok ülnek, 
béka-hadak fuvoláznak, 

sáska-hadak hegedülnek. 
 

Bóbita, bóbita játszik, 
szárnyat igéz a malacra, 
ráül, igér neki csókot, 
röpteti és kikacagja. 

 
Bóbita, bóbita épít, 

hajnali köd-fal a vára, 
termeikben sok a vendég, 

törpe-király fia-lánya. 
 

Bóbita, bóbita álmos, 
elpihen őszi levélen, 

két csiga őrzi az álmát, 
szunnyad az ág sűrűjében. 

 
 

Szabó Lőrinc:  
Falusi hangverseny 

 
Háp! Háp! Háp! 

Jönnek a kacsák, 
Hej, de szomjas, Hej, de éhes, 

ez a társaság. 
Bú,Bú, Bú, 

Boci szomorú! 
Dehogy feszít tyúkjai közt, 

a Kukuríkú! 
Röf! Röf! Röf! 

Orra sárba döf: 
Sonka-lábán Kucu néni, 

fürödni döcög. 
Gá! Gá! Gá! 

menjünk világgá, 
Liba mama, ha a Szamár, 

rábőg, hogy: "I-á"! 

Rút! Rút! Rút! 
Föl is, le is út: 

mérges pulyka, te szereted 
csak a háborút! 

Bú! Röf! Háp! 
Sípok, trombiták: 

víg zenével így köszönt e 
díszes társaság. 

 
 

Tél végi mondóka 
 

Szita szita péntek, 
vége van a télnek, 

kikeletet köszönteni 
jönnek madár népek. 

 
Weöres Sándor: Kocsi és vonat 

Jön a kocsi, fut a kocsi, 
Patkó dobogás 

Jön a vonat, fut a vonat, 
Zúgó robogás. 

Vajon, hova fut a kocsi? 
Három falun át! 

Vajon, hova fut a vonat? 
Völgyön, hegyen át! 

 
Zim-zim, megy a gép,  

megy a gép, 
Fut a sínen a kerék, 

forog a kerék. 
Zum-zum, nagy az út, nagy az út, 

fekete az 
alagút, a masina fut! 

 
Drégely László:  

Macskaházi Benedek 
 

Macskaházi Benedek, 
megfogott egy egeret. 
Egér mondta Benedek, 
engedj már el engemet! 
Nem engedte Benedek, 
hanem nagyot nevetett. 

 
Ne nevess ki Benedek, 
megharapom kezedet! 
Megijedt a benedek, 

letette az egeret. 
Az egér jót nevetett, 

hoppon maradt Benedek. 
 

Gazdag Erzsi: Mesebolt 
 

Volt egyszer itt egy mesebolt, 
abban minden mese volt: 
fiókjában törpék ültek, 
vizilányok hegedültek. 

 
Öreg anyók szőttek-fontak, 
apró manók táncot roptak. 
Lidérc ugrált az udvarban, 

kaszáspók varrt az ablakban. 
 

A lámpában ecet égett, 
az egy lábú kettőt lépett, 
cégére egy tündér volt, 

ilyen volt a mesebolt. 
 

Mentovics Éva: 
 Bújj ki napocska! 

 
Bújj ki, bújj ki Napocska, 
emelkedj fel magosba! 

Olvaszd fel a havat, jeget! 
Melegedjen felnőtt, gyerek. 

 
Szülinapodra 

Szülinapodra mit vegyek? 
Vegyek húzós egeret? 
Vonatot és sííneket? 
Szép építő köveket? 

 
Most már tudom mit vegyek! 

Neked tavaszt rendelek! 
Bodzafát és kék eget, 
hozzá bodros felleget! 

 
Ha meglesz egy napon, 
bedobom az ablakon! 

 
 

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 
Sándor napján megszakad a tél, 
József napján megszűnik a szél, 

zsákban Benedek, 
hoz majd meleget, 

nincs több fázás, boldog, aki él. 
 

Már közhírré szétdoboltatik: 
minden kislány férjhez adatik, 

szőkék legelébb, 
aztán feketék, 

végül barnák és a maradék. 



 
Zelk Zoltán Tavaszi dal 

 
Egy, kettő, három, négy, 

kis őzike hová mégy? 
-Elég hogyha tudom én: 

tavasz elé futok én! 
 

Egy, kettő, három, négy, 
te kis nyuszi hová mégy? 

-Se, erdőbe, se rétre: 
a szép tavasz elébe! 

 
Egy, kettő, három, négy, 
te kis madár vígan légy: 
Olyan szép dalt daloljál, 

szebb legyen a tavasznál! 
 
 

A medve töprengése – 
 Weöres Sándor 

 
Jön a tavasz, megy a tél, 

barna medve üldögél, 
kibújás vagy bebújás? 

Ez a gondom óriás!  
Ha kibújok vacogok, 

ha bebújok hortyogok. 
Ha kibújok jót eszem, 

ha bebújok éhezem. Barlangból 
kinézzek-e? 

Fák közt szétfürkésszek-e? 
Lesz-e málna, odu-méz? 
Ez a kérdés, de nehéz! 

 
Aki fázik... Aki fázik, vacogjon, 

Fújja körmét, topogjon. 
Földig érő kucsmába, 
Nyakig érő csizmába, 

Bújjon be a dunyhába, 
Üljön rá a kályhára, 

Mindjárt megmelegszik. 
 

A part alatt  
 

A part alatt, a part alatt, 
három varjú kaszál, 
három varjú kaszál.  

Róka gyűjti,róka gyűjti, 
szúnyog kévét köti, 
 szúnyog kévét köti. 

 Bolha ugrik, 

bolha ugrik, 
hányja a szekérre, 
hányja a szekérre. 

 Mén a szekér, mén a szekér, 
majd a malomba ér, 
majd a malomba ér.  

A malomban, a malomban, 
három tarka macska, 
három tarka macska.  

Egyik szitál, 
másik rostál, 

harmadik követ vág, 
harmadik követ vág. 

 Szürke szamár, 
vizet hoz már, 
tekenőbe tölti, 

tekenőbe tölti. Tehén dagaszt, 
tehén dagaszt, 

kemencébe rakja, 
kemencébe rakja. Medve várja, 

medve várja, 
kisült-e a cipó, 

kisült-e a cipó. Tyúk a cipót 
csipegeti, 

hangya morzsát szedi, 
hangya morzsát szedi. 

 
Azt mondják a cinegék 

 
Azt mondják a cinegék, 
itt a tavasz, nyitni kék. 

Kék ibolya, gyöngyvirág, 
csupa öröm a világ! 

 
Állatkert útmutató 

 
Ez a cinke oly picinke, 
Falevélből van az inge, 

Pókhálóból a szoknyája, 
makkhéjból a csizmácskája. 

 
Brum-brum Brúnó 

 
Brum-brum Brúnó, mókás medve 
Van-e neki éppen táncos kedve? 
Brum-brum pajtás szépen kérem, 

Az óvodabálba jöjj el vélem! 
Ott eljárhatsz minden táncot, 
Orrodba se fűznek, meglásd 

láncot! 
Irgum-burgum én nem bánom, 
Elmegyek én édes kispajtásom. 

Úgysem vágyom semmi másra, 
Csak a retyezáti, friss csárdásra. 
Kippen-koppan, dibben-dobban, 

Nosza, ha legény vagy, járjad 
jobban! 

 
 

Cicuska, Macuska (mondóka) 
 

Cicuska, macuska, mit főztél 
(kisgyermek neve)? 

Kavartam babocskát, 
sütöttem pampuskát. 

Ide raktam, oda raktam, 
Utoljára mind bekaptam, hamm! 

 
 

Csalogató - Veres Miklós  
 

Napraforgó, aranytál! 
Egész nyáron ragyogtál. 

Ragyogtál, forogtál: 
mezők szépe te voltál. 
Napraforgó, megértél! 

Pergess magot, itt a tél. 
Mag, mag bújj elő, 

Vár a rigó, vár a cinke, 
vár a madáretető. 

 
Csepp, csepp, csepereg 

 
Csepp, csepp, csepereg - 
villan, csattan, megered, 
záporfüggöny, zuhatag, 
fut a felhő, süt a nap. 
Jött, ment, jót esett - 
fűnek, fának jól esett. 

 
 

Csing-ling-ling 
 

Csing-ling-ling, csing-ling-ling 
esik a hó, 

Abból lesz, abból lesz hótakaró. 
Csing-ling-ling, csing-ling-ling a 

szán repül, 
Korcsolya, hólabda táncra 

perdül. 
 
 
 
 



Egy nyuszi a réten (mondóka) 
 

Egy nyuszi a réten, hoppeli-
hopp, 

Zellert szedett éppen, hoppeli-
hopp, 

Szedett hozzá répát, hoppeli-
hopp, 

Meg egy kis káposztát, hoppeli-
hopp, 

Örömében ugrott, hoppeli-hopp, 
Meg egyet szaltózott, hoppeli-

hopp. 
 

Esik eső, csepereg 
 

Esik eső, csepereg, 
Sárga levél lepereg. Esik eső, 

csepereg, 
A kisegér kesereg. Esik eső, 

csepereg, 
Megáznak a gyerekek. Esik eső, 

csepereg, 
Táncolnak az egerek. Esik eső, 

ujujuj, 
Méghozzá a szél is fúj. 

 
 

Gyerekek, gyerekek (mondóka) 
 

Gyerekek, gyerekek szeretik a 
perecet, 

Sósat, sósat, jó ropogósat. 
Aki vesz, annak lesz. 

Aki nem vesz, éhes lesz. 
 

Ha-ha-ha havazik 
Ha-ha-ha havazik, 
he-he-he hetekig, 
hu-hu-hu hull a hó, 
hi-hi-hi jaj, de jó! 

 
 

Hull a hó, mesebeli álom 
 

Hull a hó, hull a hó 
Mesebeli álom, 

Télapó zúzmarát 
Fújdogál az ágon. A kis nyúl 

didereg, 
Megbújik a földön, 

Nem baj, ha hull a hó, 

Csak vadász ne jöjjön. Parányi 
ökörszem 

Kuporog az ágon, 
Vidáman csipogja, 

Süt még nap a nyáron. 
 

Jár az óra 
 

Így ketyeg az óra, tik-tak jár, 
benne egy manócska kalapál. 
De ha áll az óra és nem jár, 

alszik a manócska és nem kalapál. 
 

Kicsi kocsi 
 

Kicsi kocsi, három csacsi 
Döcögő, döcögő 

Benne gyerek, kicsi, kerek 
Göcögő, göcögő. 

 
Mese az ujjakról (Ez a malac) 

 
Ez a malac a piacra ment, 

ez itthon maradt, 
ez kap finom pecsenyét, 

ez semmit sem kap. 
Ez a kicsi visít nagyon: 
" Uí, uí éhes vagyok!" 

 
Nyuszi fülét hegyezi 
Nyuszi fülét hegyezi, 

A bajuszát pödöri, 
Répát eszik, rop-rop-rop, 

Nagyot ugrik, hop-hop-hop. 
 

Pletykázó asszonyok – 
 Weöres Sándor 

 
Juli néni, Kati néni 

- Letye - petye - lepetye! - 
Üldögélnek a sarokban, 

jár a nyelvük, mint a rokka 
- Letye - petye - lepetye! - 

Bárki inge, rokolyája 
- Letye - petye - lepetye! - 

Lyukat vágnak közepébe, 
Kitűzik a ház elébe 

- Letye - petye - lepetye!- 
 

Süssünk, süssünk valamit 
Süssünk, süssünk valamit, 

Azt is megmondom, hogy mit, 

Lisztből legyen kerekes, 
Töltelékes jó édes, 
Sodorva, tekerve, 
Almával bélelve, 

Csiga-biga rétes, 
Leveles és édes. 

 
Száncsengő - Weöres Sándor 

 
Éj-mélyből fölzengő 

-Csing-ling-ling száncsengő. 
Száncsengő - csing-ling-ling - 

Tél öblén halkan ring. 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-lin-ling - 

Tél öblén távol ring. 
 
 

Volt egy dongó, meg egy légy 
 

Volt egy dongó, meg egy légy, 
Tovább is van, mondjam még? 

Igen! 
Volt egy dongó, meg egy légy, 
Tovább is van, mondjam még? 

Igen! 
Ha neked ez nem elég, 
Öleld meg a kemencét! 

 
 
 

Piros tojás, sárga, kék, 
de gyönyörű, ó, de szép. 
Tudod pajtás ki hozta? 

Tapsi füles nyuszika 
 
 
 
 

Anyukám, Anyukám találd ki, 
hogy az én nagy kincsem 

 vajon ki? 
Ki más is lehetne ha nem te, 
ültess hát gyorsan az öledbe! 


