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HÓNAPSOROLÓ 
 
Január elöl jár, 
Február a nyomán,  
Március szántóvető, 
Április nevettető, 
Május szépen zöldellő, 
Június nevelő, 
Július érlelő, 
Augusztus csépelő, 
Szeptember gyümölcshozó, 
Október borozó, 
November télelő, 
December pihenő. 
 
TAVASZI MONDÓKÁK 
 
a) Naphívogatók 
 
Süss fel, nap, fényes nap, 
Kertek alatt a ludaim megfagynak. 
 
Süss fel, nap, fényes nap, 
Ma szitálok, holnap sütök, 
Neked is egy lepényt sütök. 
 
Süss ki, nap, áldott nap, 
Isten napocskája. 
 
Süss ki kopasz kert alá, 
bújj be hideg föld alá, 
Süss fel, süss fel, 
tavasz napocskája! 
 
Bújj el, hideg, süss ki nap,  
Kertek alatt a bárányok megfagynak. 
Ha megfagynak, sajnálom, 
Nem lesz kicsi bárányom. 
 
b) Egyéb, tavasszal mondható mondókák 
 
Azt mondják a cinegék, 
Itt a tavasz, nyitnikék. 
 
Szürke veréb, sárgabegy, 
A tavasz megérkezett. 
 
Kakukkmadár, mikor lesz nyár? 
Mikor apád gatyába jár. 
 
Fecske, fecske, gyere csak, 
Röpködnek a bogarak. 
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Villás farkú kis fecske, 
Kell-e apró legyecske? 
 
Cinke, cinke, cinege, 
Itt a tavasz, örülsz-e? 
 
Ne szedj fészket, nem jó lesz. 
Ha madár nincs, hernyó lesz. 
Ha hernyó lesz, nincs gyümölcs, 
Jó kismadár, te csak költs! 
 
Csir-csúr, tiszta víz, 
Megfürdött a csíz. 
 
Kék ibolya, hóvirág, 
Csupa tavasz a világ! 
 
Meleg, táncos március, 
Ébredezik a cicus. 
 
Fecskét látok, 
Szeplőt hányok, 
Selymet gombolyítok. 
 
Gólyát láttunk, szaladjunk, 
nehogy lusták maradjunk! 
 
Gólyát látok, 
Göcsöt kötök, 
Szerencsét találok. 
 
Csigabiga, gyere ki, 
ég a házad ideki. 
Ha nem jössz ki, megbánod, 
Nem leszek jó barátod. 
 
Katicabogárka, szállj fel az égbe, 
Zárd el a hideget, ereszd ki a meleget! 
 
Esik eső bugyborékol, 
Szól a kakas kukorékol. 
 
Ess, eső, ess! 
Három hétig ess! 
Hullj a rétre,  
a vetésre, 
ess, eső, ess! 
 
Ess, ess, esőcsepp,  
szomjas a föld, itasd meg. 
 
Fúj a szél, meleg szél, 
Jön a tavasz, fut a tél. 
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Gyere tavasz, várva várlak, 
Hozz zöld ruhát fűnek, fának. 
 
Kék ibolya, hóvirág, 
Csupa öröm a világ. 
 
Ö, ö, ö, 
 Zöldül a mező. 
 
Süss fel nap, 
Szent György-nap. 
Kertek alatt két kis bárány  
majd megfagy. 
 
Katicabogárka, repülj el, 
Jön anyád a seprűvel. 
 
Pille, pille, aranypille, 
Ne szállj tova, jöjj el ide. 
 
Cserebogár, mikor lesz nyár? 
Pünkösd táján, vasárnapján, 
Mikor a fák virágoznak, 
Vénasszonyok tollászkodnak. 
 
Szitakötő, szitakötő, 
Süt a nap, süt a nap, 
Szitakötő, szitakötő, 
Adjál egy kis aranyat. 
 
Kis állat a hangya, 
de nagy a szorgalma. 
Szorgalmas a méh is, 
olyan leszek én is. 
 
Án-tom, ti-ti-tom, 
Bokros liliom, 
Akár erre, akár arra, 
Seje-huja, hopp! 
 
Bubája, bubácska, 
Esti csillag ragyog, 
Aludjál, álmodjál, 
Én is álmos vagyok. 
Tündér öltöztessen, 
Csillag csókolgasson, 
Liliom öleljen, 
Anyád simogasson. 
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NÉVCSÚFOLÓK 
 
Márciusi névcsúfolók 
 
Március 4., Kázmér: Kázmér bátyám bő gatyában, felakadt az almafára. 
Március 7., Tamás: Tamás, Tamás, Tomika, menj vissza a kunyhóba! 
Március 8., Zoltán: Zoltán, tököt visz a hátán. Megunja, leteszi, földhöz vágja, megeszi. 

Zoltán, kökörcsin a hátán. 
Március 10., Ildikó: Ildikó, rúgjon meg a kiscsikó! 

Ildikó, sárgalábú kiscsikó. 
Március 11., Szilárd: Szilárd úr, fut a nyúl, fogd a puskát, dir-dur-dur. 
Március 12., Gergely: Gergely, a gilisztát nyeld el! 
Március 18., Sándor: Sanyi, sapka, mit eszik a macska? Aludttejet, száz egeret, mégsem bír el egy 

szekeret. 
Sírjál Sanyi, jól teszed, szomjasak az egerek. 
Száraz kóró, tökinda, biciklizik Sanyika. 
Sándor, kenyérhajon táncol, galuskáért kesereg, széplányokért pityereg. 

Március 19., Jóska: Jóska, savanyú a sóska.  
  Jóska, kell-e neked sóska? 

Március 21., Benedek: Benedek, szalonnáért pityereg. 
Benedek, kergeti az egeret. 

Március 23., Emőke: Emőke, megérett már a dinnye? 
Március 24., Gábor: Gábor, fél az árnyékától. 
Március 25., Irén: Irénke, bújj a kéménybe! 
 
Áprilisi névcsúfolók 
 
Április 2., Áron: Elöl megyen Áron, rongyos szamáron. 

Áron, mit csinál a párom? 
Áron, mit eszel a nyáron? 

Április 5., Vince: Vince, Ince, boros pince. 
Április 6., Vilmos: Vilmos, ne légy olyan nyirkos. 
Április 8., Dénes: Dénes, kákabelű, kényes. 
Április 12., Gyula: Gyula, szól a duda. 

Gyuszi, elszaladt a nyuszi. 
Gyuszi, olyan, mint a nyuszi. 
Gyuszi, Gyuszi, alamuszi. 
Gyuszi, Gyula, kapitán, fut a malacok után 

Április 13., Ida: Ida, egyen meg a gida. 
Ida, bida, laboda, lábad ide, nem oda. 

Április 14., Tibor: Tibike, Tibike, villás farkú kis fecske. 
Április 17., Rudi: Rudi, közel van a budi. 
Április 23., Béla: Béla, vigyen el a héja! 
Április 24., György: Gyuri, pusziljon meg Juli. 

Gyurika, Gyurika, gurulsz, mint egy karika. 
Gyurka, kisült-e a hurka? 
Gyurka, elfogyott a hurka. 
Gyurka, kell-e neked hurka? 
Ha nem kell, tedd el, 
majd megeszed reggel. 

Április 27., Zita: Zituka, örök bőgő muzsika. 
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Májusi névcsúfolok 
 
Május 2., Zsiga: Zsiga, úgy mész, mint a csiga. 

Zsiga, Zsiga, csigabiga. 
Zsiga, fején van a csiga. 

Május 4., Mónika: Mónika, úgy szólsz, mint egy muzsika. 
Május 9., Gergely: Gergely, a gilisztát nyeld el. 
Május 11., Ferenc: Feri, a kicsiket üti-veri, a nagyokat nem meri. 
Május 23., Dezső: Dezső, csepereg az eső. 

 Dezső, csirkeleső, pogácsavesztegető. 
Május 24., Eszter: Eszter, aki mindent restell. 

Eszter-peszter, peszternák, most jönnek a katonák, főzzél nekik vacsorát. 
Eszter, adnál-e még egyszer? 

Május 25., Orbán: Orbán, kolbászt visz az orrán. 
Május 29., Magdolna: Magdolna, táncol, mint a barika. 
Május 31., Angéla: Angéla, csúszik, mint a korcsolya. 
 
JELES NAPOK 
 
Márciusi jeles napok 
 
Március 12. Gergely-nap. Régen ez a nap az iskola téli időszakának befejező napja, a tavaszi félév 

első napja volt, de egyben a mezőgazdasági munka egyik kezdőnapját is jelentette. Úgy tartották, hogy 
ezen a napon még hullhat a hó: Gergely megrázza a szakállát, ám ez után már lehet palántázni. A nap 
névadója, Nagy Szent Gergely bencés szerzetes, majd pápa a 6. században élt, és a középkori kultúra 
egyik szellemi előkészítőjeként tartják számon. Nevéhez fűződik az egyházi énekek rendszerezése, róla 
nevezték el a gregorián énekstílust. Mivel egyháztanító volt, a középkorban ő lett a diákok és az 
iskolások legkedveltebb patrónusa. Névünnepét a diákok felvonulással, játékokkal ünnepelték. 

Ezen a napon az iskolás gyermekek négyen-öten csapatba verődtek, szalagokkal, virágokkal 
feldíszített kalapban, zászlókkal, fakardokkal végigjárták a falut (Szent Gergely vitézei),  így hívogatták, 
toborozták a gyermekeket az iskolába, közben adományokat is gyűjtöttek (gergelyjárás). A sok ismert 
Gergely-napi dalból kettőt közlünk.  

 

I. 
Szent Gergely doktornak, 
híres tanítónknak 
az ő napján 
régi szokás szerint, 
menjünk Isten szerint 
iskolába. 

 
Lám a madarak is, 
hogy szaporodjanak, 
majd eljőnek, 
a szép kikeletkor, 
sok szép énekszóval 
zengedeznek. 
  
Ti is azonképpen 
jertek el nagy szépen 
iskolába. 
Hol is szép tudományt, 
vegyetek adományt 
üdvösségre. 
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II. 
A, a, a, ma vagyon Gergely napja, 
melyben szegény diákok járnak, 
mint a szegények. 
E, e, e, hozzanak nekünk ide 
egy nagy teli csutorát, 
vagy egy darab szalonnát. 
I, i, i, örülünk ezen most mi, 
hogy hiába nem jártunk 
e becsületes házba. 
Ó, ó, ó, valamit adnak, mind jó, 
azért erszényt nyissanak, 
egy-két garast adjanak! 

 
Március 18, 19, 21. – Sándor, József, Benedek 
A tavaszi napéjegyenlőség idejére eső napok, jelentős időjósló szereppel: Sándor, József, Benedek, 

zsákban hozza a meleget – tartja a népi mondás. Régi megfigyelés, hogy ezeken a napokon kezdődik a 
tavaszi felmelegedés. A zsákról Göcsejben úgy tartják, hogy abból ereszti ki Benedek a szárnyas 
rovarokat. Sándort és Józsefet a szegény nép ellenségeinek tekintik, mert szeleikkel szétkócolják a 
zsúpfedeles háztetőket. Egyes vidékeken ezen a napon hajtották ki a marhákat a legelőre.  

 

Sándor-napi köszöntővers 
 

A Tiszában van egy hal 
Annak neve harcsa. 
A jó Isten Sándorunkat 
Sokáig megtartsa. 
Tartsa, tartsa sokáig, 
Százesztendős koráig. 

 
Március 21. A csillagászati tavasz első napja, a napéjegyenlőség napja. Ezen a napon kezdenek 

hosszabbak lenni a nappalok, mint az éjszakák a Föld északi féltekéjén, illetve ettől a naptól kezdve 
lesznek rövidebbek a nappalok, mint az éjszakák a déli féltekén. Benedek napján tehát az egész Földön 
a nappalok és éjszakák hossza egyenlő, 12–12 óra. 

 
Március 25. Katolikus ünnep: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, ezt a napot karácsonytól, Jézus 

születésétől éppen kilenc hónap választja el, ezért Jézus fogantatásának a napjaként ünneplik. Ezen a 
napon kezdik meg a gyümölcsfák oltását és szemzését. 

 
Áprilisi jeles napok 
 
Április 1. Hugó napja a tréfálkozások és beugratások napja, ezzel is az újuló természetet 

köszöntötték elődeink. Mint tudjuk, a nagyon régi természeti naptárak szerint a tavasz volt az új év 
kezdete, illet hát vidáman fogadni. Ennek a hagyománynak az emlékét őrzik a nálunk is szokásos 
bolondozások. A gyermekek ezt a verset mondogatták: 

 

Április bolondja 
felmászott a toronyba, 
megkérdezte, hány óra, 
fél tizenkettő, 
szamár mind a kettő. 
 

Vannak iskolák, ahol ezen a napon fordított napot tartanak: a tanárok beülnek a padokba, és a 
diákok tartanak órát. 
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Április 24. Szent György napja. Sárkányölő Szent György legendás ókeresztény vértanú volt, bár a 
történelemtudomány nem igazolta tényleges létezését. A legenda szerint a keresztény hitre tért 
katonatisztnek hitéért borzalmas kínzást kellett elviselnie haláláig. A legendába csak később került be a 
sárkány legyőzésének motívuma. A sárkánnyal vívott küzdelem és a sárkány legyőzése azt a keresztény 
meggyőződést jelképezi, hogy az erős hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden 
alakjában legyőzi. Szent György az állatállomány védőszentjévé vált, segítségével hitték legyőzni az 
állatokat megrontó boszorkányos tevékenységeket. 

Szent György napjához kötődik a ma is élő kalotaszegi népszokás, a tejmérés vagy juhmérés 
ünnepe. 

 
Juhmérés (tejmérés) Kalotaszegen 
 
A magyar ember, bárhol él a földön, szereti a vidámságot, és minden alkalmat megragad, hogy 

ünnepeljen, táncoljon. Ezért ünnep Kalotaszegen a Szent György-napi juhmérés is, mely a juhok tavaszi 
legelőre való kihajtása után két héttel történik. Ekkor állapítják meg a juhos gazdák a juhok száma és az 
adott tej mennyisége alapján azt, hogy ki milyen sorrendben mennyi tejet kap a nyár folyamán, és ki lesz 
a következő évben az első gazda, vagyis a juhnyáj (turma) ügyeinek intézője.  

Az ünnep napján a gazdák kikísérik juhaikat a legelőre, ahol muzsikával, tánccal, énekkel, 
kisüstivel és étel (szalonna, hagyma és báránypaprikás) kínálása közben arra „biztatják” állataikat, hogy  
bő tejhozammal örvendeztessék meg a családot. Az éjszakai dinom-dánomot követi a reggeli/déli fejés, 
ami már benn a faluban, egy házban történik. A tánc, nóta, zene és jókedv ezt a napot is áthatja, éjszakai 
mulatozással megkoronázva. 

 
Májusi jeles nap 
 
 Május első vasárnapja: Anyák napja. Ezen a napon köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat. 

Tiszteletükre verset tanulunk, és saját kezűleg ajándékot készítünk.  
 
Móra Ferenc 

Anyának 
 

Álmomban az éjszaka 
aranykertben jártam, 

Aranykertben aranyfán 
aranyrigót láttam, 

Aranyrigó énekét 
a szívembe zártam. 

 

Ahány levél lengedez 
szélringatta ágon, 

Ahány harmatcsepp ragyog 
fűszálon, virágon, 

Édesanyám fejére 
annyi áldás szálljon. 

 
Cseh Katalin 

Vallomás 
 
Édesanyám, azt kívánom, 
élj sokáig e világon, 
s néha-néha gondszünetben  
férkőzhessek közeledbe. 
Mesélj nekem Piroskáról, 
a farkasról s nagymamáról, 
a világszép tündérlányról, 
kislánykorod világáról. 
Mesélj, mesélj, szavad nekem 

lélekbeli eledelem. 
Majd ha egyszer megöregszel, 
s nagyon-nagyon fáradt leszel, 
az ágyadra telepedem, 
s szép meséid előveszem, 
csakhogy meghozzam a kedved, 
s én tartsam benned a lelket. 
Ápolgassam erősítsem, 
Édesanyám, drága kincsem. 
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KIOLVASÓK (KISZÁMOLÓK) FELELGETŐK, NYELVTÖRŐK 
 

Kiolvasók (kiszámolók) 
 
Egyedem-begyedem, tengertánc, 
Hajdú sógor, mit kívánsz? 
Nem kívánok egyebet, 
Csak egy darab kenyeret. 
Inc, pinc, te vagy kint. 
 
Egyedem-begyedem kör-körtánc, 
Józsi barát, mit csinálsz? 
Nem csinálok egyebet. 
Csak egy szekérkereket. 
 
Egyerem-begyerem, tenger nád, 
Kedves sógor, mit csinálsz? 
Nem csinálok egyebet, 
Kiseprem a szemetet. 
 
Egyedem-begyedem, keszkenőben, 
Szól a rigó az erdőben. 
Dib-dáb, kopasz láb, 
Egyki, betyki, eredj ki! 
 
Ettyem, pettyem, pitypallára, 
Szól a rigó kiskorába. 
Ingó-bingó rózsa, 
Te vagy a fogócska! 
 
Két kis kecske, 
Ment a meccsre, 
Rúgták a labdát, 
Supp és gól. 
 
Piros kendő, pi-pi-pi. 
Alatta van valami. 
Két kisegér, két kis nyúl,  
Kimehet az ifjúúr. 
 
Két kicsi kecske meg egy fecske, 
Mennek a meccsre. 
Rúgja a fecske, kapus a kecske. 
Góóól! 
 
Görögdinnye, török tök, 
szerda után csütörtök. 
Török-börök hömpörög, 
egy zsák diót megtörök. 
Csörgő-börgő mogyoró, 
te leszel most a hunyó! (fogó) 
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Egy, érik a meggy, 
kettő, feneketlen teknő, 
három, majd haza várom, 
négy, biz oda nem mégy, 
öt, esik a köd,  
hat, hasad a pad, 
hét, süt a pék, 
nyolc, üres a polc. 
kilenc, kis Ferenc, 
tíz, tiszta víz. 
Ha nem tiszta, 
vidd vissza, 
ott a szamár 
megissza. 
 
 
Egy – megérett a meggy. 
Kettő – csipkebokorvessző. 
Három – te leszel a párom! 
Négy – dörög az ég. 
Öt – érik a tök. 
Hat – leszakadt a pad. 
Hét – kiflit süt a pék. 
Nyolc – üres a polc. 
Kilenc – kis Ferenc. 
Tíz – tiszta víz, 
Ha nem tiszta, add vissza, 
ott a szamár, megissza. 
 
 
Felelgetők 
 
Békamondóka 
 
– Kuty, kuty, kutty! 
Kutykurutty! 
– Hol laktok? 
– Víz alatt.  
– Mit varrtok? 
– Papucsot. 
– Kiknek? 
– Uraknak. 
– Volt-e itt az úr? 
– Volt. 
– Vitt-e valakit? 
– Vitt. 
– Kit? 
– Zsófit és Katit. 
– Sirattátok-e? 
– Sirattuk. 
– Hogy? 
– Így, úgy, amúgy. 
Kutykurutty. 
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Más felelgetők, mondókák 
 
Levendula ágastul, 
ugorj egyet párostul! 
Azért adtam egyszer  meggyet, 
hogy velem is ugorj egyet. 
Réce, ruca, vadliba, 
jöjjenek a lagziba. 
Kést, kanalat hozzanak, 
hogy éhen ne haljanak. 
 
Hátamon a zsákom, 
zsákomban a mákom, 
mákomban a rákom, 
kirágta a zsákom, 
kihullott a mákom, 
elveszett a rákom. 
Aki szánja károm, 
szedje fel a mákom. 
 
Nyelvtörők 
 
A nyelvtörőket gyorsan  kell mondani. Aki hibázik, zálogot adhat.  
 

Sárga bögre, görbe bögre. 
Cseresznyemag meg meggymag. 
Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál. 
Jó nyár jár rája. 
Nem mindenfajta szarka farka tarka, 
csak a tarkafajta szarka farka tarka. 
Lóri óriásit ásít. 
Sárga bögre, görbe bot. 
 
TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
 
Tavasszal, ha megjön, 
felismeri helyét, 
a gallyakból rakja  
óriási fészkét. 
 
Szálfák sűrűjében, 
rengeteg csendjében, 
kipi-kop, kipi-kop! 
Ki kopog? Mi kopog? 
Jaj tinéktek, kukacok! 
 
Tavasszal kap levelet, 
s ősszel küld csak választ, 
de nem egyet, nem is kettőt, 
hanem sok-sok százat. 
 
Az erdőket járja, 
nevét kiabálja. 
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Havat olvaszt, vizet ont, 
fényt áraszt, lombot bont. 
Vigyázz rá, mert nagyon ravasz, 
hamar becsap, ő a … 
Sárga berek, sárga alkony, 
sárga virág nyit a parton.  
S mintha pletykás tündér volna, 
hírül adja: itt a gólya! 
 
Kéz és fejsze nélkül 
vendégek érkeztek 
a házunkhoz, mégis 
házat építettek. 
 
Ficsicsergek, 
csicsicsergek, 
villásfarkam 
tavaszt lenget. 
 
Pettyes hátam, 
hártyás szárnyam, 
levéltetűt eszem 
bátran. 
 
A hóvirág után nyílok, 
kék, lila, illatos vagyok. 
 
Korán érő gyümölcs vagyok, 
szeretnek a kicsik, nagyok. 

 

(Megoldások ábécérendben: cseresznye, fa, fecske vagy gólya, fecske, gólyahír, harkály, ibolya, 
kakukk, katicabogár, tavasz, tavasz ) 

 
 
SZOBAI ÉS SZABADTÉRI JÁTÉKOK 

 
Fülbe súgás és futás 
 

A játékosok arccal befelé körbe állnak. A játékvezető kiolvasóval választja ki a súgót, aki elindul a 
körön kívül. Valakinek a vállára üt, és a fülébe súg egy szót. A megütött játékosnak a körön kívül, a 
jelölővel ellentétes irányba kell futnia. Aki később ér az üresen maradt helyre, az lesz az új súgó. A 
játékosoknak nagyon kell figyelniük, mert a futás csak akkor érvényes, ha a körbejáró üt is, súg is. A 
súgónak is résen kell lennie, merre indul a társa.  

A súgásra alkalmas szót előre is meghatározhatjuk: legyen fiúnév, leánynév, városnév stb. 
 
 Kakukk 
 
Előzetes ismeretre van szükség: a kakukk az a madár, amelyik nem rak fészket. Énekes madarak 

fészkébe csempészi tojását, és a mit sem sejtő madárka nemcsak kikölti, de eteti is a fiókákat. 
A játékosok tetszőlegesen helyet foglalnak a játszótéren, ők az énekes madarak,  és kört rajzolnak 

maguk köré. A kijelölt (kiszámolt) játékosnak nincs „fészke”, ő a körön kívül áll, adott pillanatban 
elkiáltja: „kakukk”, erre a madarak kirepülnek a fészekből, igyekeznek más kört elfoglalni. A kakukk is 
beáll egy körbe. A fészek nélkül maradt madár lesz az újabb kakukk. 
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Hosszú lábú gólya bácsi 
 
A játéktérre minél nagyobb kört rajzolunk. A kör közepén áll a békákra vadászó gólya. A békák a 

körön kívül állnak, onnan bosszantva a gólyát mondják: 
 

Hosszúlábú gólya bácsi, 
Mit tetszik ma vacsorálni? 
Békahúst? Brekeke, 
Ugye, milyen jó lenne? 
 

Közben a békák bemerészkednek a tóba, vagyis át-átfutnak a körön. Akit elkap a gólya, az lesz az 
új játék gólyája. 

Másik változat: akit elkap a gólya, szintén gólyává válik. 
 
Krokodil és majmok 
 
Párhuzamos vonalakat húzunk kb. két méterre egymástól. A vonalak közötti tér a Nílus, ebben él 

a krokodil. A többiek a majmok, ők a vonalak mögött állnak. A majmok átfutkosnak a Níluson, és 
közben mondják: 

Szép nagy folyó ez a Nílus, 
kell  majomhús, krokodilus? 
Akit a krokodil megfogott, azzal helyet cserél. 
 
Egérfogás 
 
Nagy kört rajzolunk a talajra. Ez az egérlyuk, ebben futkároznak az egerek. A körön kívül három-

négy macska sétál. Az egerek kimerészkednek a körön kívülre, és közben mondják: 
Ilyen cica melett, aludni is lehet. 
Vagy: 
Cicuskám, kelj fel, itt a jó tejfel. 
Akit valamelyik cica megfogott, az is beáll macskának. 
 
Sánta róka 
 
A játéktér közepére 1 méter átmérőjű kört rajzolunk, ebben áll a sánta róka. A többi játékos nagy 

kört alkot a róka körül, és mondja: 
Sánta róka, gyere ide, 
fogjál  minket meg ízibe’! 
Az utolsó szó elhangzása után a kör felbomlik, a róka egy lábon ugrálva kergeti társait. Akit 

megfog, a következő játékban az lesz a sánta róka. 
 
Kakaskergető 
 
A gyerekek kézen fogva körbe állnak, ők a kakasok. Középen áll a kakaskergető. A kör jelre 

elindul egy irányba, a vers ütemére lépnek: 
Sűrű erdőcske, ritka mezőcske, 
hess ki, kakas, másé, 
hess ki, kakas, másé. 
Az utolsó szó kimondása után a kör megszakad, a gyerekek szétszaladnak. Akit a kakaskergető 

megfog, az lesz az új kakaskergető. 
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Verebes 
 
Az udvarra, a lehető legtávolabbra egymástól, két kört rajzolunk, ezek a gyümölcsöskertek. A két 

kör között állnak a pásztorok (két-három gyerek). A verebek a versikét ismételve két lábon be-
beugrálnak a kertbe. 

Megérett a cseresznye, 
Nem kell nekünk legyecske! 
A kertben szökdécselve is kétszer-háromszor elismétlik a mondókát, majd ugyancsak két lábon 

átugrálnak a másik kertbe. Akit a pásztorok elfognak, pásztorrá válik. 
 
 
SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK 
 
A jó munkának jó a gyümölcse. (A jól végzett munkának értéke van.) 
A legcsekélyebb dolog sem hasztalan. (Minden munkának értéke van.) 
A legszebb alma is férges. (Mindenkiben lehet hiba.) 
Alma nem esik messze a fájától. (Minden gyermek hasonlít a szüleire.) 
Aki szeret, kétszer él. (A szeretet gazdagabbá, szebbé teszi az ember életét.) 
Amelyik szeretet elmúlik, az nem is volt igaz. (Az igazi szeretet nem múlik el.) 
Amint szokik Pista, úgy cselekszik István. (Amit gyermekkorban tanulunk, aszerint viselkedünk 
felnőtt korunkban is.) 
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. (Mindent időben kell elvégezni.) 
A munka nem szégyen. (Semmiféle munkát nem kell szégyelleni.) 
Anyja nyelvén beszél a gyermek. (A gyermek úgy beszél, viselkedik, ahogy az édesanyja tanítja.) 
Áprilist járat valakivel. (Elbolondít, becsap valakit.) 
A tojás többet akar tudni, mint a tyúk. (A tudálékos gyermekre mondják.) 
A szorgalom hatalom. (A szorgalmas ember sokra viheti.) 
Az igazi szeretet nem érzi a munkát. (Azért akit szeretünk, szívesen dolgozunk.) 
Gyümölcséről ismerni meg a fát. (A gyerek viselkedéséből lehet következtetni a szülő 
magatartására.) 
Jó munkához idő kell. (Nem szabad elhamarkodni semmilyen munkát.) 
Jó paripa mellett szépen jár a csikó. (Rendes szülőnek rendes a gyermeke is.) 
Makkból lesz a tölgy. (Kicsiből lesz a nagy érték.) 
Mindent lehet, csak akarni kell. (Minden elképzelés kivitelezésére akaratra van szükség.) 
Néma gyermeknek anyja sem érti szavát. (Szó nélkül ritkán rendeződnek a dolgok.) 
Nincsen rózsa tövis nélkül. (Minden szépben lehet hibát találni.) 
Nyesés nélkül fa nem nő szépen. (Mindenkit lehet – kell – nevelni.) 
Ölben tartott macska ritkán egerész. (Az elkényeztetett gyermek ritkán válik munkaszeretővé.) 
Rend a lelke mindennek. (Rend nélkül nem lehet jó munkát végezni.) 
Sok kéz hamar kész. (Ha többen dolgozunk valamin, hamarabb elkészülünk vele.) 
Szépnél van szebb. (Bárminél lehet még szebbet találni.) 
Szorgalmas ember nem vár a holnapra. (A munkaszerető ember mindent idejében elvégez.) 

 


