
Jöjj el tavasz, fuss el tél! 
Játékos zenés-verses foglalkozás a müncheni Hétvégi Magyar Iskolában        

óvodások és kisiskolások számára 
 

 

A. Rövid bevezető: beszélgetés az időjárásról, évszakokról, esetleg a hónapok 
átismétlése 

 
1.) Télbúcsúztató vers: Weörös Sándor: Csipp-csepp 

Csipp, 
csepp, 
egy csepp, 
öt csepp 

meg tíz:  
olvad a jégcsap 

csepereg a víz. 
 
Tanítási ötletek: a számokat az ujjakon mutogatva, ritmikusan szótagolva, 
egyenletes mozgással kísérve. Két hangra szó-mivel énekelni is lehet. 

 
 
2.) Télbúcsúztató ének: Süss fel nap 

Süss fel nap, fényes nap, 
Kertek alatt a lúdaim megfagynak. 
 

Tanítási ötletek: a lúd helyett mondjanak a gyerekek más állatot: pl. kutya, 
macska, nyuszi, kiscsikó stb. A végén maguk a gyerekek a főszereplők: 
"kertek alatt a gyerekek nem fáznak". 

 
 
3.) Télbúcsúztató mondóka: Esik az eső 

Esik az eső, fúj a szél,  
Jöjj el tavasz, fuss el tél! 

 
Tanítási ötletek: egyenletes tapssal kísérve, az egyenletes lüktetést helyben 
járással érzékeltetve. Lassan kezdve majd gyorsítva és vissza. Nagyon halkan 
indítani, utána egyre hangosabban és fordítva. 

 
 
4.) Népdal: Tavaszi szél vizet áraszt 

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. 
Minden madár társat választ, virágom, virágom. 
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. 
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. 

 
Tanítási ötletek: mozgással, hangszeres kísérettel (pl. furulya). Egy sort 
énekelve, a végét "virágom, virágom", mindenki magában. 
 

 

 

 



B. Rövid beszélgetés a tavaszi virágokról: hóvirág, kankalin, ibolya stb. 
 
 
1.) Gyermekdal: Én kis kertet kerteltem 

Én kis kertet kerteltem, bazsarózsát ültettem, 
Szél, szél, fújdogálja, eső, eső veregeti, hu! 

 
Tanítási ötletek: mozgással: bekerítjuk a kertet, felássuk, elültetjük a magot. 

 
 
2.) Kiszámoló: Sárga rózsa, vadvirág 

Sárga rózsa, vadvirág, 
Állj ki gyorsan, hóvirág! 

 
Tanítási ötletek: ezzel kiszámolhatjuk azt a két gyereket (lehetőleg egy fiú és 
egy lány), aki a következkező énekben a kör közepébe áll. 

 
 
3.) Gyermekdal (virágok beszélgetése): Cifra palota, zöld az ablaka 

Cifra palota, zöld az ablaka 

Gyere ki te tubarózsa, vár a viola.  
 
Kicsi vagyok én, majd megnövök én, 
Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszek én. 

 
Kicsi vagyok én majd megnövök én, 
Esztendőre vagy kettőre, legény leszek én. 

 
Tanítási ötletek: az utolsó két szakasznál leguggolnak, előbb a lányok, aztán a 
fiúk állnak fel. 

 
 
4.) Mozgásos játék: Bújj,bújj zöld ág, zöld levelecske 

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske, 
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. 
Rajta, rajta leszakadt a pajta, 
Benn maradt a macska. 

 
Először egyszerűsítve csak egy kaput formálunk, azon bújnak át a gyerekek. 
Ha jól begyakoroltuk, akkor párban mindenki kaput formál, azon bújnak át  
a hátulsók előre. Almát vagy körtét választanak, majd hátra futnak. 

 
5.) A foglalkozás végén a gyerekek rajzolhatnak a témához, közben szólhat a zene. 

Ajánlott zenehallgatás: komponált gyerekdalok, Gryllus CD Somvirág, 
Cinkehívogató, Csepp, csepp, csepereg  

 

 

 

 



A.2.) 

 

 

 

A.4) 

 

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. 
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. 

 

 

B.1.) 

 

 



B.3.) 

 

Kicsi vagyok én, majd megnövök én,     

 Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszek én. 

 
Kicsi vagyok én majd megnövök én, 
Esztendőre vagy kettőre, legény leszek én. 
 

 

 

B.4.) 

 


