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NYÁRI HÓNAPOK 
 

JÚNIUS – SZENT IVÁN  HAVA 

JÚLIUS – SZENT JAKAB HAVA 

AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA 
 
 

NYÁRI MONDÓKÁK 
 
Esik eső, csepereg, 
Megáznak a gyerekek. 
 
Esik eső, jaj, jaj, jaj,      
Mindjárt itt a zivatar.     
Tüzes villám cikázik, 
Aki nem fut, megázik.  
 
Kánikula, meleg, fuss! 
Itt van a jó hideg tus.   
 
Esik eső, fúj a szél,    
Szaladj, Csenge, mert elér.   
Megázik a szép ruhád,  
Szomorú lesz anyukád. 
 
Csicseri borsó, vadlencse,   
Mezőn lenni szerencse. 
 
Aranyat a nyári nap. 
Mag, mag, búzamag, 
nőjél, nőjél hamarabb.   
 
Péter, Pál érkeze, 
Szakad búza gyökere.      

  
 Péter-Pálra búza érik,    
 Eljutottunk újkenyérig.   
 
 Cseng a kasza, szól az ének,   
 Az aratók nem henyélnek. 
 Kasza alatt dől a kalász, 
 Lesz belőle foszlós kalács. 
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Esőjóslások   
 
Ha dörög a menny, fa alá ne menj! 
 
Hangyát látok, esőt várok. 
 
Hogyha Medárd pityereg, negyven 
napig csepereg.    
 
Júliusban hangya sűrű halmot hord,    
A hideg időt várhatod.    
 
Eső várható: 
– ha a távoli harangszó jól hallatszik; 
– ha erősebben csípnek a szúnyogok, legyek; 
– a fecskék alacsonyan szállnak; 
– ha a hangyák izgatottan mászkálnak; 
– ha sokat mosdik a macska; 
 
Tartós, szép idő remélhető: 
– ha a disznó sokáig hempereg a sárban; 
– ha a békák sokáig és hangosan kuruttyolnak; 
– ha még késő este is szól a kakukk; 
– ha a fecskék magasan repülnek. 
 
Névcsúfolók 
 

Június 
 

Anikó, Anikó, kell-e kakasmandikó? 
Anna, lyukas a kanna. 
Domokosnak, az okosnak, lóg a feje, mint egy kosnak. 
Dorottya, felmászott a toronyba. 
Irénke, lennél-e serényke? 
Károly, kenyérhajért táncol. 
Kelemen, békát eszik melegen. 
Lázi, Lázi, Lázár, kolbászt visz a hátán. 
Margit, a paszulyod forrik. 
Pali, Pali, palika, kergessen meg a liba. 
Péter, hol a két lej? 
 

Július 
 

Antal, le a lanttal. 
Barabás, gödröt ás, belebújik, majd kibújik. 
Benedek, kergeti az egeret. 
Csaba, baba. 
Dani, Dani, ötven bani, lehet rajta cukrot venni. 
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Jutka, csutka. 
Jenő, feneketlen teknő. 
Kinga, lóg az órainga. 
Lacika, vizet kér a csacsika. 
Lenke, Lenke, ügyetlenke. 
Szabolcs szeme olyan kerek, ahányat lát, annyit szeret. 
Oszkár, a befőttben motoszkál. 
Ottó olyan, mint a lottó. 
Sára, füstölög a kályha. 
Sírjál, Zalán, jól teszed, szomjasak az egerek. 
 

Augusztus 
 

Alajos, az életed de bajos. 
Bence, mit süt a kemence? 
Bertalan, a kabátja gombtalan. 
Erik úr, fut a nyúl, fogd a puskát: dír-dír-dúr. 
Erika, dróton jár a dereka. 
Ibolya, csipkedjen meg a liba. 
Ilona csinos, megcsókolni tilos. 
István, Pista, bőrtarisznya, benne van a vízipuska. Kivesszük a vízipuskát, 

meglocsoljuk Istvánt, Pistát. 
 Klára, csípjen meg a kánya. 
 Lajcsi, Lajcsi, sapka, tejbe főtt a laska. 
 Kötelet, meszet, mert Lehel megveszett. 
 Móni, póni, makaróni. 

 
 
KISZÁMOLÓK, KIOLVASÓK, NYELVTÖRŐK 
 
a) Kiszámolók 
 
Két kiskakas összeveszett, 
A verembe beleesett 
Szél, szál, szalmaszál, 
Eredj, pajtás, te hunyjál. 
 
Verebek voltunk, földre szálltunk   
Búzaszemet szedegettünk.     
Hányat mondasz te?     
       
Egyedem, begyedem, keszkenőben,   
Sárgarigó az erdőben, mondd meg, hány. 
 
Mese, mese, mátka, 
Pillangós madárka, 
Ingó-bingó rózsa, 
Te vagy a fogócska.  
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Egy, kettő, három, négy,    
Kicsi kutya, hová mégy?    
Csíkba megyek dohányért, 
Magas sarkú kislányért. 
 
Megy a gyerek iskolába, 
Lötyög a tej a hasába’, 
Te vagy a cica, te mész ki oda. 
 
Egy, kettő, három, négy, öt. 
Nagymama harisnyát köt. 
Se ne kicsi, se nem nagy, 
Ez a kislány kimarad. 
     
Diák vagyok, prédikálok.   . 
Nincsen székem, csak úgy állok.   
Hozd be, fiam, kisszékemet,    
Neked adom kis könyvemet.    
       
Etye, petye, ponty,     
mosogatórongy.     
 
Mért nem voltál itt az este,    
kaptál volna húst. 
Én egy kicsit kaptam, 
Tarisznyámba raktam, 
Mire hazaértem, 
Mind elpotyogtattam. 
Kés, kanál, villa, 
Te vagy a cicuska. 
 
Nyelvtörők 
 
Mondd gyorsan! 
Két pap, kék pap. 
Sok szó sűrű zokszó. 
Mit sütsz, kis szűcs, szalonnát sütsz, kis szűcs? 
Vasmag meg mágnesvas. 
Görbe cserép, bögre cserép. 
Tíz lúdnyak jobb száz tyúknyaknál. 
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TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
 
Búza között pirulok, 
Piros színben virulok. 
 
Van egy virág, jól ismerem,   
Szúrós tövis között  terem.    
Hajnalpiros a levele,     
Mondjátok meg, mi a neve? 
 
Mezőről a csűrbe viszik, 
A csűrben meg kicsépelik. 
Két kő között megforgatják, 
Vízzel, sóval megdagasztják. 
Még a tűznek is kiteszik, 
Jó annak, ki megéhezik. 

        
 Nyáron arat le a nép,     
 Aztán kicsépel a gép.    
 Malom összevissza tép,   
 Kenyérnek süt meg a pék.   
 
 Híd, de sosem építették,   
 Hét színe van, egy se festék.   
 Földből nyúlik mindkét vége,   
 Mégis felvezet az égbe.   
 Senki nem szed rajta vámot,   

Széles útját mégse járod.   
Mert a hídfőt nem találod.    

       
 Kurjant, rikkant, kakas, jérce,    
 Zöld az erdő, hegyek bérce. 

Palkó csak a tóra járna. 
Hogyha zuhog, aláállna, 
Minden ember mindig várja. 
Néz az égre februárban: 
Mikor jön hát, mikor végre, 
Amit mindig újra vár. 
Ez a _______________  
  
Hegyen-völgyön táncot jár, 
Hazaviszik, szegen áll. 

 
 A füledbe zizegek.    
 Meg is csíplek, ha lehet. 
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Zöld vagyok tavasszal, nyáron pedig sárga. 
Fehéren kerülök malomban a zsákba. 

 
 Zöld istállóban fekete lovak   
 Piros szénát esznek.    
  
 (Megfejtések nem sorrendben: búza, búza, kenyér, görögdinnye, kasza, pipacs, 
rózsa, nyár, szivárvány, szúnyog.) 
 

SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK 

 

Hamar munka ritkán jó. Semmilyen dolgot nem szabad elsietni. 

Sok lúd disznót győz. A gyengék, ha sokan vannak, legyőzhetik az erőset. 

Éhes disznó makkal álmodik. Mindenki arról álmodik, amire vágyik. 

Kígyót, békát mondanak rá. Sok rosszat mondanak róla. 

Ne kanalazz más tányérjában. Ne üsd az orrod mások dolgába. 

Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön. Mástól várja, hogy ő sikeres legyen. 

A nagy nevetésnek sírás a vége. A szertelen jókedvet sokszor követi szomorúság. 

Felteszi a pontot az i-re. Véget vet valaminek. 

Nem mind arany, ami fénylik. Nem minden értékes, ami fényes. 

Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Ahogy te beszélsz mással, úgy beszélnek veled. 

Szájába rág valamit. Feleslegesen, túlmagyarázza a feladatot. 

Szőrszálhasogató. Minden kicsi bajt szóvá tesz. 

Nagy fába vágta a fejszéjét. Nagy munkába kezdett. 

Lenyeli a békát. Beletörődik valami rosszba. 

Megoldódik a nyelve. Felszabadultan kezd beszélni. 

Lóg az eső lába. Esőre áll az idő. 

Magas lóra ült. Lenézi a társait. 
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JÁTÉKOK  

 
I. NYELVI JÁTÉKOK 
 
Játék a szavakkal 
 
1. A szó értelme megváltozik  

  
– ha eléje teszünk egy betűt: 
 

 KAR  KÖR  EPER  VAS  OROM AMA 
           AKAR           ÖKÖR             ______           ______            _______         ______ 
 

AVAS  ORSÓ  SÍP  ÓRA  IDEG      SÓ 
         _______          _______          _____                _____          _______              _____ 
 
 – ha utána teszünk egy betűt: 
 

KAR               HAJ  VER  EVEZ  MOS  LOM 
KARÓ              HAJÓ             ______ _______           _______          _____ 
 
GOMB  SAJT  MOND TOL  FAL  KAP 
________         _______ ________ ______ _______ ______ 

 
– ha közbeékelünk egy betűt: 
 

ECET   SÍN  MANÓ HARAG     AMA     SÁL 
ECSET  _____  ________ _________     ________     ____ 
 
 
ASZAL PÁRA   LÁMA APÓ      MEGY     ESŐ 
________ ________  ________ _______     ________    ____ 
 
– ha a középről kiveszünk egy betűt: 
 

 HATVAN    CSERJE    ÉRTEM      SZITA  HIÁBA 
 HATAN     _______     ______       ______             ______ 
 
 MONDJA    ANGYAL         ABLAK      BOKROS  ERDŐ 
_________    _________      _______       ________  ______ 
 
– ha visszafele olvassuk a szavakat: 
 

kép – pék  kár – __________  sok – ____________ 
mező – ___________  vas – _____________  som – ____________ 
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Visszafele olvasva is ugyanazt a szót kell behelyettesíteni: 
– lelkész más szóval:  ____________ 
– ragadozó madár: ______________ 
– hideg évszakot: _______________ 
– aki szomjas, szeretne: ___________ 
– szalad: _______________________ 
– ő a következő: _________________ 
– ennivalója: ____________________ 
– kerek síkidomok: _______________ 
– a gólya hangján szólok: __________ 
 

2. Összetett szavak 
 

a) Bontsd alkotó szavaira! 

szemüveg: szem + üveg = szemüveg  

konyhakés________________________________________ 

ajtókilincs: _______________________________________ 

hátitáska: _________________________________________ 

nyelvtan: __________________________________________ 

olvasókönyv: _______________________________________ 

kertajtó: ___________________________________________ 

búzavirág: _________________________________________ 

 
 b) Az alábbi összetett szavak egyik tagja a fő (fej), melyek ezek a szavak? 

hét___________; állam_________; család_____________; kút________________  
 
 c) Magyarázd meg, mit jelent? 

nehézfejű: ________________________________________________________ 
fejmosás:_________________________________________________________ 
fejállás: ___________________________________________________________ 
fejtörés: ___________________________________________________________ 

 
  

d) Játsszunk! 
 
Egy gyerek mond egy összetett szót. Például: gépkocsi. A következő játékos új 

összetett szót alkot: kocsikerék. A következő mondhatja: kerékpár, majd párbaj. Lehetne 
mondani:  bajtárs, társlakó, lakóház, háztömb, tömbház, háztető, tetőcserép, cserépkorsó, 
korsónyak, nyaklánc, láncszem, szemüveg, üvegpohár, pohárszáj, szájszél stb. A játék 
addig tart, amíg olyan szó következik, amellyel nem tudtok összetett szót alkotni. 
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Most ti következtek. Versenyezhettek is! Adottak: 
 

MACSKAZENE 
VADLIBA 
KERTAJTÓ 
GYEREKJÁTÉK 
 
3. Mondd gyorsan! 
 
Az a gyermek nyer, aki egyetlen lélegzetvétellel legtöbbször tudja elmondani a 

nyelvgyötrőt. 
Fekete kefe, fekete kefe. 
Szépen szól a szegedi szőlőben a szép sípszó. 
Jó nyár jár rája. 
A bagi pap kapuján két kék vadgalamb. 
 
Ugyanaz a feladat, mint az előzőben, de most szólásokat kell gyorsan mondani. 
Se füle, se farka. 
Füle botját sem mozgatja. 
Kerüli, mint macska a forró kását. 
Kutya-macska barátság. 
Vak vezet világtalant. 
Sír, mint a záporeső. 
 
II. Szobában vagy a szabadban játszható játékok 

 
Csuporkázás 
 
Több, méternyi oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszöget rajzolunk a földre. 

Minden háromszög csúcsába leguggol egy gyerek. A verset mindenki mondja: 
 Csuporka, el ne dőlj, 
 Mert ha eldőlsz, összetörsz. 
A háromszögek között két-három gyerek egymás kezét fogva igyekszik 

felborítani a csuprokat. Aki eldől, abból törött csupor lesz, kiáll a játékból. 
 
Szaladj a labda elől! 
 
 A játékosok körben állnak, egymásnak adogatják a labdát, közben mondják: 
 Jár a labda, jár, kézről kézre jár, 
 Nem ejtjük ki a kezünkből, úgy adjuk tovább. 

Száll a labda, száll, ide-oda száll, 
Fiúk, lányok, szaladjatok, mert még eltalál! 



 12

 A gyermekek az utolsó szó elhangzása után szerteszét szaladnak. Az akinél van a 
labda, igyekszik eltalálni vele egy társát. Akit eltalál, kiáll a játékból. Ha nem sikerül a 
találat, a célzó áll ki. 

 
Mérges pulyka 
 
A játszótérre nagy kört rajzolunk, ez a mérges pulyka háza. A kör közepére 

helyezünk egy labdát, mellé áll egy gyermek, ő lesz a mérges pulyka, aki összecsavart 
kendővel csapkodja azokat, akik meg akarják szerezni a labdát. A körön kívül állók 
tapsolva mondják: 

 Szebb a páva, mint a pulyka, 
 Szebb, szebb, szebb. 
 A pulykának rút az orra, 
 Rút, rút, rút. 
Akinek sikerül a labdát kihozni a körből, az lesz a mérges pulyka. 
 
Csengőkereső 
 
Egy gyerek a játéktéren félrevonul (ha a teremben játsszunk, akkor kivonul a 

teremből), egy másik gyereknek a kezébe adunk egy csengőt. Hívásra megjelenik a 
hunyó, és mondja: 

 

 Hunyó vagyok, gyerekek, 
 aranycsengőt keresek. 
 

Ekkor a csengős gyerek halkan csenget, mire a játékosok mondják: 
 

 Volt nekem egy aranycsengőm, 
 Elvesztettem aranyerdőn. 
 Tarka szarka fel is kapta, 
 És egy gyermeknek átadta. 
 Melyiknek? 
 

A hunyó rámutat egy gyerekre, ahonnan a csengőszót vélte hallani. Ha kitalálta, 
hogy ki csengetett, helyet cserélnek. 


