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121.*

A gyermekek elõrenyújtott lábukat lóbálják. (P. Cs.)

120.*
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A kör oldalzáró lépésekkel halad egy irányban. Az „öregemberek”-re páros forgás
következik. A kör közepén egy kisebb termetû gyermeket kísér körbe két másik gyer-
mek, a dal végén felemelik, és mondják: – Ekkora kendõtök legyen!

I. rész: imitálás;
II. rész: ütemenként egy taps. (P. Cs.)

122.*

123.*

A gyermekek összefogott könyökkel egyenes sorban, lendületesen lépkednek,
végül visszafordulnak. (P. Cs.)



Két gyermek magasba emelt bottal (kendõvel, zsinórral) kaput tart, mialatt a kör
körbehalad. A kapu a dal végén lezárul. A kapusok a tõlük balra és jobbra álló gyer-
meket megkérdezik: – Kit szeretsz? – A kérdezettek megneveznek valakit a társaik kö-
zül. Akik „vallottak”, átugorhatnak az alacsonyan tartott boton.

124.*

125.*
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A gyermekek körbeállnak. Középen „Árva Panna”. 1. és 3. szakasz: mind, 2. sza-
kasz Árva Panna. A dal végén Árva Panna eltakarja a szemét, egy gyermek megszólítja:
– Árva Panna –, és neki ki kell találnia, hogy ki szólította meg.

Egy gyermek a kör közepén áll. A 2. szakasztól párt választ, és forog vele, majd
a dal végén kiáll, és helyette a választott marad.

126.*

127.



64

128.*

Ketten szembefordulva mindkét kézzel kaput tartanak. A sor kézfogással nyolcast
leírva átbújik a kapu alatt. A dal végén karjuk közé fogják az éppen odaérkezõt (2–3
gyermek is lehet), és kérdezik tõle:

– Kihez mész, almához vagy körtéhez? (A kapusok elõre megbeszélték, hogy me-
lyikük az alma, és melyikük a körte.)

A gyermekek a találat szerinti kapushoz állnak, és megfogják annak a derekát. A
két kapu nõ, amíg elfogy a sor. A kapusok mást is kérdezhetnek: nap-hold, tûz-víz
stb. A végén a két sor erõpróbát játszhat (kötélhúzás). 

Vagy: a következõ II. résszel közismert kapujáték.
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A gyermekek kézfogással körbejárnak. A „gazdasszony” a körön kívül áll, a „cica”
a körön belül „nyalja a vajat”. A dal végén a gazdasszony megkergeti a cicát. A körben
állók felemelt karral kaput tartanak. Utána új cicát és új gazdasszonyt választanak.

130.*

129.*

A gyermekek párban állnak egymás mögött, és kezüket magasan összekulcsolva
kaput tartanak. A dal kezdetén az utolsó pár elindul a kapusor alatt elõre, és beáll el-
sõnek. A többi követi, így a sor állandóan elõre mozog.
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A gyermekek körbejárnak. A „gazdasszony” a körön belül áll, a kérõ pedig a kö-
rön kívül. A „kit adsz nékem” kérdésre a gazdasszony rámutat valakire, az a kérõhöz
csatlakozik, és a körön kívül jár tovább.

132.*

131.*

A gyermekek körbejárnak, a dal végén leguggolnak. Vagy: egy gyermek a kör kö-
zepén áll, felemelt kézzel. A dal végén leguggolnak, és „elfújják a gyertyát”: a középsõ
felé fújnak, mire õ leengedi a karját, és „új gyertyát” választ.
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133.*

A gyermekek kézfogással párosan egymás mellé állnak, és kaput tartanak. A min-
denkori hátsó pár átbújik a fenntartott karok alatt, elöl kibújik, összefogott kézzel
megperdül, és fenntartott kézzel az elsõ pár elé áll, miközben a sor apró lépésekkel
hátrafelé tart.

A gyermekek körbejárnak, a körön belül pedig a gyermekek haladásával ellen-
kezõ irányba jár a kácsa és a pásztor, kezében vesszõvel. Az utolsó hangra mind meg-
állnak, majd új szereplõket választanak.

134.*

135.*
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Két csoport közötti felelgetõs játék, amely után mindig gyors ütemû körjátékba
vagy párosforgó táncba kezdenek egy másik dalra.

136.*

A gyermekek guggolnak, nem fogódznak össze. Két gyermek a guggolók feje fö-
lött kaput tartva körbe jár. „Egy életem”-re megállnak az éppen ott levõ két gyermek
mögött, és sarkukat felemelve lengenek. A dal végén helyet cserélnek. A lengéskor a
sor is feláll.



137.*

Kifordulós játék. Aki a nevét hallja, kifordul. Középre vezetõ kell.

138.*
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Álló kör. A kérõ kívül jár, és a dal utolsó hangjaira megérint három gyermeket,
akik mögéje állnak. Az utolsó lesz a kérõ.

139.*

Kézfogásos álló kör. Bent a „bárány”, kint a „farkas”. A „szabad vásár”-ra a kör
magasba emelt kézzel kaput nyit. A farkas kergeti a bárányt. A „hízik”-nál lecsukják,
a „szabad”-nál felnyitják a kaput. A farkas és a bárány különrekednek, várni kell, amíg
ismét kaput nyitnak. Ha együtt kerülnek, a körön kívül vagy belül, a farkas megfog-
hatja a bárányt. A dalt addig ismétlik a „hízik”-tõl, amíg a farkas megfogja a bárányt.




