
MONDÓKÁK 
 
*Ekete-pekete-cukota-pé, Ábel-bábel-dominé, csiszi á, csiszi bé, csiszi-csuszi-pompódé! 
 
*Töröm, töröm a mákot, Sütök neked kalácsot.  
 Édes mézzel megkenem,a sütőbe beteszem.  
Ucu-tolla,   motolla, neked sütöm, Anyuka 
 
*Mit játszunk, lányok? 
 Azt játszuk lányok, bricket, brackot, vadbarackot, csücsüljünk le lányok! 
 
*Egy-megérett a meggy. Kettő- csipkebokor vessző. Három-te leszel a párom.  
Négy- te kis leány, hová mégy? Öt-érik a tök. Hat- hasad a pad. Hét-zsemlét süt a pék.  
Nyolc-üres a polc. Kilenc-kis Ferenc. Tíz- tiszta víz, ha nem tiszta vidd vissza! Ott a csacsi 
megissza! 
 
*Ess eső, ess! Holnap délig ess! Zab szaporodjék, búza bokrosodjék, az én hajam olyan 
legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza! 
 
*Dirmeg, dörmög a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van , jó lesz benn a 
barlangban! 
 
*Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhat ott bárki, csak dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, 
kinyílik a csont kapuja és cammogva előmászik vén dióbél bácsi, csak a szádat tárd ki ,hamm! 
 

 
Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok ripegett, ropogott, a szalmája potyogott. 
 
*Hóc-hóc katona!Ketten ülünk egy lóra! Csikó viszi Gyulára, a gyulai vásárba! 
 
*Haj-haj tánc, kökény tánc, kikerekedjék, bekerekedjék ez a tánc! 
 
*Reggeli harmat kelti a lepkét, virág a réten tárja a kelyhét.  
Látja  a lepke, billen  a szárnya, virág kehelyben reggeli várja. 
 
*Árkot ugrott a szúnyog, kitörött a lába, szaladnak a szúnyogok szúnyog patikába. 
Szúnyog úr a patikus, maga rakta sínbe, nem vitték a kórházba, kint fekszik a színben.  
Jönnek is a rokonok, ismerősök sorra, gyűlik a sok sütemény, rétes, béles, torta. 
Meg is gyógyult egykettőre, összeforrt a lába, s örömében felmászott a jegenye fára! 
 
*Paripám csodaszép pejkó, ide lép, oda lép, hejhó, hegyen át, vízen át vágtat, nem adom, ha 
ígérsz százat. Amikor paripám ballag, oda néz valahány csillag, amikor paripám táncol, oda 
néz a nap is százszor! 
 
*Hol lakik a halacska? A lakása tavacska! Tenger, folyó kék patak, lent lakik a víz alatt. 
Vízben fekszik, vízben kel, vízi nótát énekel. Vízből van a párnája, buborék a labdája! 
 

 
Csipp-csepp egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, csepereg a víz. 



 
*Kot-kot-kot-kot-kotkodács, minden napra egy tojás! 
 
*Tó partján egy csepűház, abban lakik a halász. Mit fog nektek, gyerekek? Aranyszárnyú 
keszeget! Adj neki egy zsákot, hozzon benne rákot! Ha nincs zsák, ott a marka, elfér benn a 
keszeg farka! Itt egy keszeg, ott egy rák, kiürült a kicsi zsák! 
 
*Hétfőn hentereg, kedden kecmereg, szerdán szendereg, csütörtökön csak csücsül, pénteken 
párnára dűl, szombaton szundít szorgosan, vasárnap horkol hangosan! 
 
*Réce, ruca, vadliba, jöjjenek a lagziba. Ha jönnek lesznek, ha hoznak esznek! 
 

 
*Kukurikú, kiskakas, mért vagy olyan tarajas? Azért vagyok tarajas, mert a nevem kiskakas! 
 
*Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit! Lisztből legyen kerekes, töltelékes, 
jó édes! Sodorva, tekerve, túróval bélelve, csiga- biga rétes, kerekes és édes! 
 
*Süt a pék, süt a pék kenyeret, jó ízűt és meleget! Gyúrjad, dagaszd, tedd a lapátra, friss 
finomság vár a babára! 
 
*Hold, hold fényes lánc, fényes kapu zárja. Nyisd ki kapud Gergely gazda, vámot adok rája! 
 
*Bújj, bújj zöld ág , zöld levelecske, nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta, nyisd ki 
rózsám kapudat, kapudat, had kerüljem váradat, váradat, szita szita péntek, szerelem csütörtök 
dobszerda! 
 
*Beültettem kiskertemet a tavasszal, rózsa, szegfű, liliom és rezedával. Ki is nyíltak 
egyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt!  
Én megveszem virágodat, ha eladod, ha az árát te magad is nem sokallod! Versenyfutás az 
ára, uccu lássunk hozzája, de most mindjárt! 
 

 
*Hüvelyk ujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam 
hazavitte, ez az iciri-piciri mind megette! 
 
*Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez az iciri-piciri mind megette! 
 
*Áspis, kerekes, útifüves, leveles, bíbola, bíbola, paccs, paccs, paccs! 
 
*Ciróka, maróka, mit főztél? Kását! Hová tetted?A pad alá, megette a pap macskája! 
 

 
*Kecske, kecske, csacska kecske, van e nálad friss tejecske?  
Tíz csöbörrel van itt mekk-mekk,  van itt mekk-mekk, jut is minden jó gyereknek, jó 
gyereknek! 
Látod Pistit a vasgyúrót, adsz e neki kecsketúrót? Hogy ne adnék mekk-mekk-mekk-mekk. 
Mekk-mekk-mekk-mekk, az való a rossz gyereknek! Rossz gyereknek! 



 

 
*Csere-bere fogadom, többet vissza nem adom! Hogyha vissza kéred, száz forintot kérek! 
 
*Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika, jobbra dűl meg balra dűl, tücsök koma hegedül. 
 
*Egyedem, begyedem, tengercánc, Hajdú sógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, csak egy 
falat kenyeret!Szíl, szál, szalmaszál, ecki, becki, tengerecki Pál! 
 
*Éhes volt a róka, bement a tyúkólba. Megadta az árát, eltörték a lábát! 
 
*A juhásznak jól van dolga! Egyik dombról a másikra terelgeti nyáját, fújja furulyáját, bú 
nélkül éli világát. 
Ha megunja furulyáját, előveszi a dudáját, bele fújja búját a birka bőrébe, szélnek ereszti 
belőle! 
 

 
*Esik eső jajajajj! Mindjárt itt a zivatar! Tüzes villám cikázik, aki nem fut megázik! 
 
*Fújja szél a fákat, letöri az ágat, reccs! 
 
*Ha én cica volnék, száz egeret fognék! De én cica nem vagyok, egeret sem foghatok! 
 
*Cirmos cica, haj, hova lett a vaj? Ott látom a bajuszodon, most lesz neked jajj! 
 
*Ide nézz, török méz, fele cukor, fele méz! 
 
*Baba ül a székben, kenyér a kezében, kértem tőle, nem adott, azt mondta, hogy elfogyott! 
 

 
Húzzuk a szekeret, (húzás utánzása)  
Forgatjuk a kereket, (karkörzés)  
Vezetjük az autót, (csuklómozdulat)  
Becsapjuk az ajtót. (laza tenyérmozgatás)  
 
Mérleg vagyok billegek, (a kezek oldalsó középtartásban)  
kezeimben súlyt viszek. (billegés jobbra-balra) 
 
Lassan forog a kerék,  
Mert a vize nem elég.  
Gyorsan forog a kerék,  
Mert a vize már elég.  
(karkörzés lassan, majd gyorsan, a test előtt ill. mellett)  
 
Kipp-kopp mogyoró,  
Tavaszt hív már a rigó.  
Kipp-kopp kalapács,  
Jókedvű már a kovács.  
Kipp-kopp kert alatt,  



Róka viszi a ludat.  
Hallod-e, te kis kovács,  
Mit kopog a kalapács?  
Azt kopogja: kippre kopp,  
Csengős csikót patkolok. 
 
Kipp-kopp kalapács,  
kicsi kovács, mit csinálsz?  
Sárga lovat patkolok,  
aranyszeggel szegelem (kalapáló mozdulatok)  
Uccu pajtás kapj fel rája,  
Úgyis te vagy a gazdája. (lovagló mozdulat utánzása)  
 
Kipp-kopp kalapács,  
Mit kalapál a kovács?  
Kalapálja a vasat,  
Fölszítja a parazsat. 
 
Csacsi húzza kicsi kocsit,  
kicsi kocsi nyekereg.  
Hej, te gazda, lusta gazda  
Zsírozd meg a kereket,  
Leesnek a gyerekek!  
 
Fújja a szél a fákat, (törzshajlítás nyújtott karral oldalra)  
Letöri az ágat, reccs! (guggolás)  
 
Hajlik az ág, fúj a szél,  
Nyírfa lombja összeér.  
Újra vissza, újra szét,  
Rajta, rajta, most elég! (törzshajlítás nyújtott karral)  
 
Két kis madár ül a fán:  
Egyik Péter, másik Pál. (az asztal ütögetése a két mutatóujjal)  
Szállj el Péter, szállj el Pál, (az egyik, majd a másik ujj felemelése)  
Gyere haza Péter, gyere haza Pál! (egyik, majd a másik ujj visszaengedése az asztalra)  
 
Mondd, mit eszel kisegér? (az evés imitálása)  
Rizst, amennyi belém fér! (csipegető mozdulat)  
Meg süteményt, édeset,  
Porcukrosat, krémeset. (a has simogatása) 
 
Kerekecske, gombocska,  
Volt egy kicsi dombocska. (a tenyér csiklandozása)  
Dombon állt egy házikó, (a kezekkel háztető formázása)  
Házikóban ládikó, (a kezek ökölbe szorítása)  
Ládikóban kerek tálca (az ököl nyitása)  
A tálcán meg öt pogácsa. (az ujjak megfeszítése)  
Arra ment az egérke,  
mind megette ebédre. (a másik kézzel mindegyik ujj megérintése)  



 
 
Kicsi kövér Hüvelykapó,  
Mellette van a mutató,  
Langaléta hosszú bátyja,  
Meg a gyenge fiacskája,  
Pöttöm Jancsi itt a végén,  
Kicsi (baba neve) kezecskéjén. (az ujjak nyitogatása) 
Dombon törik a diót,  
Hegyormon a mogyorót,  
Völgyben meg a makkot,  
Zajuk ide csattog.  
Három diót feltörtem,  
Négy mogyorót megettem,  
Letettem egy zsák makkot,  
Ebből ti is kaphattok. (az öklök ritmikus összeütögetése) 
 
Süssél, süssél rétest, (sodrás két kézzel)  
Tégy rá cukrot, édest. (két ujjal a szórás utánzása)  
Aki eszi, az a lány, (evés utánzása)  
Sohase lesz halovány. (az arc simítása)  
Ha kisül a tepsi,  
Gyere gyorsan vedd ki!(húzás két kézzel a test előtt)  
Ha nem mozogsz szaporán,  
odaég a vacsorám!  
 
Borsót főztem, (kavaró mozdulat)  
Jól megsóztam,  
Meg is paprikáztam (sózó mozdulatok)  
Á-bele, Bá-bele, fuss! (tapsolás jobb és bal kézbe)  
 
Így ketyeg az óra:  
tika-tak, jár (mutatóujjak jobbra-balra mozgatása)  
Benne egy manócska kalapál. (öklök egymásra ütögetése)  
Ha megáll az óra és nem jár (kézfej forgatása)  
Alszik a manócska és nem kalapál. (alvás utánzása)  
 
Kerekecske, dombocska, (a gyerek kezébe köröket rajzolunk)  
Itt szalad a nyulacska. (az ujjunkat fel-alá sétáltatjuk a karján)  
Itt a nyoma, itt a nyoma, (az ujjunkat fel-alá sétáltatjuk a karján)  
Itt meg van a csiklandója! (megcsiklandozzuk) 
 
Mit csinál a kis kezem? (a két kéz széttárása)  
Simogat kedvesen. (két kézzel az arc megsimítása)  
Ütöget mérgesen, (az asztal ütögetése)  
Csiklandoz viccesen, (a tenyér csiklandozása)  
Csípked hegyesen, (a kézfej megcsípkedése)  
Táncol ügyesen. (az ujjak mozgatása a másik kézfejen)  
Mit csinál a kis kezem? (a kezek szétnyitása)  
Te is tudod, mondd velem!  



Kicsi orr, kicsi száj, (mutatás orra, szájra)  
Keretezi kicsi áll,  
Kupolája homlok. (mutatás állra, homlokra)  
Piros arc, piros nyár, (arc simogatása)  
Áfonyakék szembogár, (szem lecsukása)  
A pillái lombok. (a szempilla megcsiklandozása) 
 
Kint a parton a teknősbéka,  
lassan mászik, majd meghal. (nagyon lassan mondva/énekelve)  
Bent a vízben a teknősbéka  
gyorsan úszik mint a hal. (gyorsan mondva/énekelve)  
 
Van két fürge kicsi szem, (szemek mutatása)  
szétnézeget idebenn. (széttekintés jobbra-balra)  
Van két fürge kicsi láb, (lábak megmutatása)  
végigszeli a szobát. (lépegetés)  
 
Én is pisze (az orr megérintése)  
Te is pisze, (a másik orrának megérintése)  
Gyere pisze,  
Vesszünk össze! (az orrok összedörzsölése)  
 
Kávé, tea, (mutatás a homlokra)  
Cukor, rum (mutatás az arcra, állra)  
Bum, bum, bum! (az orr ütögetése) 
 
Egyszer volt egy kemence, (karkörzés)  
Belebújt a kis Bence. (helyben járás)  
Kormos volt a kemence, (tenyérrel a körzés a test előtt)  
Fekete lett kis Bence. (az arc simogatása)  
Ránézett a mamája, (nézés jobbra-balra)  
Nem ismert a fiára. (a csukló forgatása)  
Becsukta a kemencét,  
jól megszidta kis Bencét. (tapsolás)  
 
Lassan jár a csiga-biga,  
Táskájában eleség,  
Várja otthon lánya, fia,  
Csiga-biga feleség.  
Gyorsan jár a csiga-biga,  
Táskájában eleség,  
Várja otthon lánya, fia,  
Csiga-biga feleség.  
 
2 variációt használunk az 'eljátszásra':  
anya ölbevesz, és lassan, majd gyorsan - - körbejárjuk a lakást  
rajzolás közben lassan, majd gyorsan csigát rajzolunk  
 
Lassan forog a kerék,  
mert a vize nem elég. (lassan forogva, lassan mondva)  



Gyorsan forog a kerék,  
mert a vize már elég. (gyorsan forogva, gyorsan mondva)  
 
Nyuszi fülét hegyezi  
nagy bajuszát pödöri 
Répát eszik: rop, rop, rop, (összezárt ököllel répaevés utánzása)  
Nagyon ugrik: hop, hop, hop. (ugrálás)  
 
Itt a szemem, itt a szám Ez meg itt az orrocskám. (mutatás szemre, szájra, orra)  
Jobbra, balra két karom,  
Forgatom, ha akarom. (jobb és bal kéz emelgetése, forgatása)  
Két lábamon megállok,  
Ha akarok, ugrálok. (lábak ütögetése, ugrálás) 
 
Gomba, gomba, gomba, (az öklök ütögetése)  
nincsen semmi gondja. (a kezek forgatása)  
Ha az eső esik rája (az ujjak mozgatása)  
nagyra nő a karimája (karkörzés a fej felett)  
Az esőt csak neveti, (szájra mutogatás)  
van kalapja, teheti. (fej ütögetése) 
 
Dombon áll egy házikó, (kezünkkel háztetőt mutatunk)  
házikóban ládikó, (négyzetet mutatunk)  
ládikóban kerek tálca, (tenyerünk körül kört rajzolunk)  
kerek tálcán öt pogácsa. (rámutatunk az ujjainkra)  
Arra járt az egérke,  
mind megette ebédre!  
Hammmm!  
(a hammnál "megharapdáljuk")  
 
Esik az eső (az ujjainkkal zongorázunk az asztalon)  
Kopog a jég (kopogunk az asztalon)  
Dörög az ég (dörömbölés az ökleinkkel)  
Villámlik (felemeljük a kezeinket)  
Lecsap (az asztalra csapunk)  
Kisütött a nap! (Kezek széttárása, tenyérrel felfelé)  
 
Én kis kertet kerteltem, (két tenyerünkkel kört rajzolunk a levegőbe) 
bazsarózsát ültettem,(ujjainkat összezárjuk, lefelé mozgatva olyan mozdulatokat teszünk, 
mintha a földbe dugdosnánk valamit) 
Szél, szél fújdogálja, (magasba tartva karunkat hajladozunk a szélben) 
Eső, eső veregeti, (két kinyújtott mutatóujjunkat lefele fordított tenyérrel egymásnak 
ütögetjük) 
Huss!(levegőbe "röptetjük" két tenyerünket) 
 
Hadd nézzek kis tenyeredbe, (tenyerünkbe fogjuk a baba tenyerét) 
Kukukk, kukukk mi van benne? (fel-le mozgatjuk a tenyerét, hogy "jobban lássuk") 
 
Kerekecske, dombocska, (mutatóujjunkkal kis köröket rajzolunk a tenyerébe) 



Messze fut a nyulacska. (ujjunk "felszalad" a baba karjára, majd a következő sorokra 
végigcsiklandozhatja a mellkasát, pocakját, másik karját, ahogy a baba szereti) 
Erre, erre, zöld mezőre,  
Jó forrásra legelőre 
Itt megbúvik, 
Itt elbújik, 
Itt nem látja meg a kuvik, 
Kuvik, kuvik, vik, vik, vik.  
 
Töröm, töröm a mákot, (összeütögetjük két öklünket) 
Sütök neked kalácsot. (vízszintesen összelapítgatjuk két tenyerünket) 
Édes mézzel megkenem, (egyik kinyújtott tenyerünket végigsimítgatjuk a másikkal) 
A sütőbe beteszem, (előre nyújtjuk két tenyerünket) 
Ucu -tolla- motolla(karkörzés a test előtt ).  
neked sütöm .... (előre nyújtjuk a két tenyerünket) 
 
Jáspis, kerekes, (egymás felé fordított tenyerünkkel köröket írunk le) 
Útifüves, leveles, (végigsimítjuk a baba karjait) 
Bíbola, bíbola, (végigsimítjuk a baba arcát egyik, majd másik oldalról is) 
Paccs, paccs, paccs. (tapsolunk - halkan, nehogy megijesszük 
 
Sim-sum fúj a szél, (felemelt karral hajlongunk) 
Ez a kis fa jaj de fél. (összehúzzuk magunkat) 
Minden ága megremeg, (karjainkat remegtetjük) 
A levele lepereg. (ujjainkat mozgatva lefele hajtjuk karunkat) 
Ej-haj semmi baj, (fejünket rázzuk) 
Újra zöldül majd a gally. (karunkat széttárjuk, mintha a fa lombját mutatnánk) 
 
Megfogjuk a gyerkőc kezét, tenyerét kinyitva felfelé fordítjuk. 
Szúrom, (beleböködünk a mutatóujjunkkal a gyerek nyitott tenyerébe) 
vágom, (kézélünkkel vágómozdulatot hajtunk végre a tenyerében) 
hasítom, (kézélünkkel beleütünk a gyerkőc tenyerébe) 
könyökölöm ,(könyökünkkel "megsimizzük" a tenyerét) 
pacsit adok, (értelemszerűen) 
 
Állok az esőn és nézem, hogy potyog, potyog, potyog (ujjbegyünkkel "kopogunk" a földön) 
sok kis cseppecske az orromon kopog, kopog,kopog (orrunkra/baba orrára koppintgatunk) 
csiklandozza arcomat (csiklandozzuk az arcot) 
befogom az orromat (értelemszerűen) 
kinyitom a számat (ezt is) 
be is kapok hármat, hamm - hamm-hamm. 
 
Fúj a szél a fákat, letöri az ágat (a karokat magasba emeljük és jobbra-balra hajlongunk) 
Reccs. (Előredöntjük a babát, mintha lehajolna) 
 
Ilyen nagy az óriás, nyújtózkodjál kispajtás (magasba tartjuk a karokat) 
ilyen kicsi a törpe, guggoljunk le a földre (leguggolunk) 
 
Megy a malom kiti-kati 
a sok lisztet mind megőrli 



éjjel-nappal csak azt mondja 
lisztet őröl kiti-kati 
(karkörzést végzünk) 
 
Mackó, mackó ugorjál 
pörögjél és forogjál,tapsolj egyet,ugorj ki.(ugrálunk, pörgünk-forgunk, tapsolunk, ugrálunk) 
  

Rajzoláshoz 
 

Pont, pont vesszőcske,  
készen van a fejecske. 
Kicsi nyaka, nagy a hasa 
készen van a török basa.  
 
Rajzolok egy kerekecskét, 
kerekebbre, mint a zsemlét. 
Kerekecskén gombocska, 
olyan mintha baba volna. 
Gombocskának két nagy füle, 
vajon ki néz ki mögüle? 
Bajuszkája, farkincája, 
kerekecske gombocska, 
készen van a nyulacska. 
 
Rajzolok egy kereket, 
alája meg még egyet. 
Tetejére két egyest 
alája farkinca 
készen van a kiscica 
 
Áll egy kis pont magába, 
bekerítjük karikába. 
Két kis zsinór lóg le róla, 
nono ez még nem a gólya. 
A tojása kerek, hegyes, 
mindjárt itt áll a vén begyes. 
Hurkapálca hosszú lába, 
 


