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4. ÉNEKES NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK 
 

Ki játszik ilyet? 

 
 
Három-négy gyermek hátul keresztbe fogott kézzel és váltott lábbal ugrándozva körüljárja az 

udvart, és a fenti dalt énekelve játszani hívja társait. Aki játszani akar, melléjük állva ő is bekapcsolódik a 
sorba és az énekbe. Ha már vannak tíz-tizenketten, megkezdik valamelyik ismert játékot.  

 

Ég a gyertya, ég 

 
A gyermekek körben állnak, egy játékos a kör közepén felemelt karral, összetett, nyújtott tenyérrel 

„gyertyát” tart. A kör énekszóra elindul, a dal végén mindenki feltartott kezekkel leguggol. A középen 
álló odamegy valakihez, és előre hajolva (nyújtott kézzel) meggyújtja annak a gyertyáját, majd helyet 
cserélnek, és kezdődik elölről a játék. 
 

Vonatozás 

 
 

A tanulók kézfogással kört alkotnak, így járnak körbe. Velük ellentétes irányban indul a körben álló 
gyermek. Mindenki énekel. A gyermekek elhangzásakor a körbejáró megáll egyik társa előtt és ütemre külön-
böző mozdulatokat végez (tapsol, ugrál, parolázik, felváltva emelgeti a kezét stb.), amit a társa utánoz. A töb-
biek láláznak. A Hu!-ra a hívó 180 fokos fordulatot tesz, a hívott fél megfogja a társa derekát, így alakul ki a 
vonat. A következő menetben a második gyermek választ, így mindenki lehet „mozdony”, tehát mindenkire 
sor kerül egyszer, hogy válasszon. A következő játékban az lesz a kezdőjátékos, aki az előzőben utolsónak 
maradt. 
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Itt a köcsög 

 
 
A játékhoz egy műanyag palackra van szükség, amelybe apró kavicsokat rakunk, hogy megzörgetve 

erősebb hangot hallassanak. Ez helyettesíti a köcsögöt. A játékosok kiolvasóval kiválasztják a királyt, aki 
középre áll a köcsöggel a kezében. A dallam kezdetekor a király közel megy egy gyermekhez, és 
odadobja neki a köcsögöt, aki nem a királynak adja tovább, hanem a mellette álló társának. Amelyik 
játékoshoz akkor kerül a köcsög, amikor azt éneklik, hogy... Te meg fizesd az árát! – visszadobja a 
királynak. Aki ezt a mozdulatot eltéveszti, büntetésből leül. Ugyanígy leül az a gyermek is, aki elejti a 
köcsögöt. Aki utolsónak állva marad, a következő menetben ő lesz a király. 

 
Mit játsszunk, lányok? 

 
 
A dal ütemére a tanulók kézen fogva körbejárnak. Az utolsó szó (guggancs) elhangzásakor hirtelen 

leguggolnak. Aki elesik, kiáll a játékból. A mozgás tempóját előbb lassan, majd fokozatosan gyorsulva, 
végül ugrálva kell járni. 
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Recse, recse, pogácsa 
 

 
 
 
A gyermekek körben állnak, egymás kezét fogják. Jobbra indulnak ugráló lépéssel. Egy másik gyer-

mek a körön kívül ellenkező irányban szintén ugrál. A csüccsre mindenki leguggol. A körön belül és kívül 
járó gyermek igyekszik valakit meglökni. Ha az elesik, helyet cserélnek. 

 
 

Erre csörög 

 
 
Egy bekötött szemű gyermek körül ugrándozva éneklik a dallamot, míg annak valakit sikerül 

elkapnia. Akit elkapott azzal helyet cserél, most ennek kötik be a szemét. 
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Dínomdánom 

 
 
A gyermekek szorosan körben állnak. Egy gyermek a kör közepén áll. A körben állók a hátuk 

mögött egy papucsot adnak kézről kézre. A dallam végére a középen állónak ki kell találnia, hogy kinél 
van a papucs. Ha kitalálta, helyet cserélnek. 

Változat. A gyermekek körben ülnek, felhúzott lábbal, a papucsot a lábak alatt adogatják. A körön 
kívül állónak kell kitalálnia, hogy kinél van a papucs. 

 
Tüzet viszek 

 
 
A gyermekek körben állnak, egy gyermek kendővel a kezében a körön kívül jár. Egy gyermek a 

cipője sarkánál leejti a kendőt, az felkapja, s kergeti a társát. Az gyorsan beáll az üresen maradt helyre. A 
kergető lesz az új körüljáró. 

 
Hátra ne nézz! 

 
 
A játékosok arckörben állnak és kezüket hátra tartják. A róka a kendővel a kezében a körön kívül 

jár, s csapkodja a kezeket. Aki elkapja a kendőt, az lesz a róka. 


