
1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol.  

Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 

 

2. Süss fel nap, fényes nap. 

Kertek alatt a ludaim megfagynak. 

 

3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs. 

 

4. Kör, kör ki játszik? Csak egy kislány (fiú) hiányzik. 

 

5. Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. 

Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni. 

 

6. Hüvelykujjam almafa,mutató ujjam megrázta. 

Középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte. 

A kisujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle. 

 

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 

 

8. Itt a szemem, itt a szám, ez meg itt az orrocskám. 

Jobbra, balra két karom, forgatom, ha akarom. 

Két lábamon megállok, ha akarok ugrálok! 

 

9. Esik az eső,  hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 

Ne haragudj katona, majd kisüt a napocska, megszárad a lovacska. 

 



10. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet. Sósat, sósat , jó ropogósat. Aki vesz annak lesz. 

Aki nem vesz, éhes lesz. 

 

11. Lepke, lepke szállj a tenyeremre! Nem szállok, mert félek, örülök, hogy élek! 

 

12. Csoóri Sándor: Dióbél bácsi 

Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhat ott bárki, csak dióbél bácsi. 

Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja és cammogva előmászik vén dióbél bácsi. 

Csak a szádat tátsd ki, hamm! 

 

13. Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta. 

Majd megújul tavaszra, majd játszhatunk alatta. 

 

14. Ácsorogjunk, bácsorogjunk, tetőfával tüzet rakjunk. 

Sej meg is melegedjünk! 

 

15. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte. 

Ez az iciri- piciri mind megette. Megfájdult a hasa tőle. 

 

16. Fújja a szél a fákat. Letöri az ágat, reccs! 

 

17. Madarak voltunk, földre szálltunk, búzaszemet csipegettünk. 

 

18. Liba mondja gá,gá,gá. Elmegyünk mi világgá! 

 

19. Nincs szebb madár mint a lúd, nem kell néki gyalogút.  

Télen, nyáron mezitláb, úgy kíméli a csizmát.  



20. Egy petty, libapetty. Terád jött a huszonegy. 

 

21. Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút. Taréja haréja, ugorj a fazékba, zsupsz! 

 

22. Donászy Magda  Télapó ünnepén 

Tipp- topp, tipp- topp ki jön a nagy hóban? 

Kipp- kopp, kipp- kopp ki van az ajtóban? 

Itt van már a nagyszakállú Télapó! Csupa hó! 

Puttonyában dió, mogyoró. 

 

23. Ég a gyertya, ég. El ne aludjék. 

Aki lángot látni akar, mind leguggoljék! 

 

24. Itt kopog, ott kopog. Megérkezett Télapóka, hopp. 

 

25. Télapó itt van, hó a subája. Jég a cipője, leng a szakálla. 

Zsák, zsák teli zsák, piros alma, aranyág. 

Két szarvas húzta, szán repítette, gömbölyű zsákját, százfele vitte. 

Zsák, zsák teli zsák piros alma aranyág. 

 

26. Hull a pelyhes fehér hó. Jöjj el kedves Télapó. 

Minden gyermek várva vár. vidám ének hangja száll. 

Van zsákodban minden jó. Piros alma, mogyoró. 

Jöjj el hozzánk várunk rád. Kedves öreg Télapó. 

 

27. Jó Télapó gyere már, minden gyermek Téged vár. 

Szót fogadunk, hallgatunk, olyan nagyon jók vagyunk. 



Zörgesd meg az ablakunkat, vedd elő a puttonyodat. 

Keress benne nekünk valót, szaloncukrot és mogyorót. 

 

28. Adventi dalocska 

Ég a gyertya ég, el ne aludjék. Szíveinkből a szeretet ki ne aludjék. 

Ég a gyertya ég, fusson a sötét. Szívünkből a rosszaság is kitakarodjék. 

Ég a gyertya ég, nő a fényesség. Sötét földhöz a fényes ég egyre közelébb. 

Ég a gyertya ég, az adventi négy. Azt lobogják, azt hirdetik Jézus üdvözlégy! 

 

29. Karácsonyi csengő vagyok, csilingelek az ágon.  

Örüljetek megérkezett télországból karácsony. 

 

30. Tordon Ákos: Karácsonyest 

Karácsony este van, csend van kint. A hold az ablakon betekint. 

Lát Téged, lát engem. Bennünket. Szereti ünnepi kedvünket. 

 

31. Ég a gyertya ég, el ne aludjék. Jaj de szép a karácsonyfa éljen soká még! 

 

32. Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok! 

Hogy mindnyájan meghalljátok: Boldog Új Évet kívánok! 

 

33. Hóember, hóember, hóból van a lába, répából a szája. 

Amíg itt a tél, senkitől se fél. Kalapjára, subájára havat szór a szél. 

Hóember, hóember itt áll az útszélen, hízik egész télen.  

Ha meleget ad, a tavaszi nap. Ide- oda düledezik, csöpög mint a csap. 

 

34. Csipp, csepp, egy csepp, öt csepp meg tíz. Olvad a jégcsap, csepereg a víz. 



 

35. Hej Gyula,Gyula, Gyula szól a duda, duda, duda. 

Pest Buda, Buda, Buda. Pattogatott kukorica. 

 

36. Aki fázik, vacogjon. Fújja körmét, topogjon. 

Nyakig érő csizmában,földig érő kucsmában,  

burkolózzék bundába, bújjon be a dunyhába,  

üljön rá a kályhára- mindjárt megmelegszik. 

 

37. Biciklire szálltam, megfájdult a hátam. Repülőre ültem, nagyon elszédültem. 

Csónakkal eveztem, sajnos vízbe estem, legközelebb ha sietek, inkább gyalog megyek! 

 

38. Kaszálj, Pista , kalapálj. Holnap délig meg se állj! 

 

39.  Jer, jer kikelet, seprűzd ki a hideget. 

Ereszd be a mekeget, dideregtünk eleget! 

 

41. Dirmeg, dörmög a medve, nincsen neki jó kedve. 

     Alhatnék mert hideg van, jó lesz benn a barlangban. 

 

42. Mackó, mackó ugorjál, mackó mackó forogjál. 

      Tapsolj egyet, ugorj ki. 

 

43. Szűcs Imre: Február 

     Kemény legény, február, hóembered mit csinál? 

     Sarokban áll, pityereg,elsiratja a telet. 

 



44. Cini, cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika. Jobbra dűl meg balra dűl. Tücsök koma hegedűl. 

 

45. Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne. Ha rongyos is, ha foltos is illik a tánc  

      benne. Hej, guci, galaguci ki-guba!              

 

46. Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál. Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő. 

     Dirreg durrog a mozsár, táncosra vár a mozsár. A kávészem int neki, míg az örlő pergeti. 

     Heje- huja vigalom, habos fánk a jutalom. Mákos patkó, babkávé, értük van a parádé. 

 

47. Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője 

     Jancsi bohóc a nevem, cintányér a tenyerem.  

     Orrom krumpli, szemem szén, szeretném, ha szeretnél. 

     Velem nevetsz ha szeretsz, ha nem szeretsz, elmehetsz. 

  

48.  Sűrű erdő, kopasz mező, pislogó, szuszogó, tátogó, itt bemegy, itt megáll, itt a kulacs itt 

igyál. 

 

49. Simogatom a hajam, hogy ne álljon kócosan. 

 

50. Dolgozzatok legények, holnap lesz a vásár, kifizetlek benneteket, ha eljön a császár. 

Repül  a repül a …..pl. repülő stb. 

 

51. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. 

 

52. Lovon járok, huszár lettem, a fejemre csákót tettem. Feszül rajtam nadrág, mente, nincs is 

szebb a regimentbe. 


