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EZ IS HÁZ, AZ IS HÁZ 
 
Ez is ház, az is ház, 
köröskörül ezer ház,  
lakóház, 
áruház, 
őrház, 
kórház,  
üzletház … 
Róka-vár a róka háza, 
ez az ól a Hektor háza. 
 
Ez a ház a csiga-ház, 
az ott túl a virág-ház. 
 
A kalitka senki másé,  
kalitházi kanárié. 
Ez is ház, az is ház, 
köröskörül ezer ház. 
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MESE-HÁZ 
 
Itt is ház,  
ott is ház –  
Merre van a 
mese-ház? 
 
Mezőn innen, 
réten túl, 
ott ahol a 
malac túr. 
 
Ott, ahol az  
ér mesél, 
ott, ahol a 
mókus él, 
 
ahol róka 
takarít, 
holló mos, a 
sün terít. 
 
Ki lakik itt, 
Sünike? 
– Ki lakna más? 
A MESE. 
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HOL VOLTÁL? 
 
– Hol voltál, Marikám? 

– Mezőn voltam, Katikám. 
– Mit láttál, Marikám? 

– Vetést láttam, Katikám. 
– Mást nem láttál, Marikám? 

– Őzet láttam, Katikám. 
– Hol állt az őz, Marikám? 

– Sehol sem állt, Katikám. 
– Az nem lehet, Marikám! 

– Eltűnt az őz, Katikám. 
– Eltűnt volna, Marikám? 

– Mint a harmat, Katikám. 
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ESIK AZ ESŐ 
 
Esik az eső, 
ázik a mező. 
Ázik a tó, 
ázik a kotló, 
ázik a sás, 
ázik a ház, 
ázik a sátor … 
– És a sátor alatt? 
– Nem, nem! A sátor alatt 
nem ázik senki. 
Sem Imre, 
sem Sári, 
sem Teri, sem Márti, 
se én, se te, se ő. – 
Ess, eső! Ess, eső! 
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ÁLOM-ESŐ 
 
Álmos a kis Maris, 
álmos a kis baba is … 
Álmos a zár, a tál, a sál, 
álmos a tó, a ház, a sás, 
álmos az eső és a sátor, 
álmos az este és a város, 
álmos a róka és a móka, 
álmos a mókus és a manóka. 
Álmos a malom és a molnár … 
Hull az álom-eső, hull már. 
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FELHŐS-VERS 
 
Lóg a sötét felhő, 
le akar már esni, 
lenn a földek várják: 
jó lenne már inni! 
 
– Siess, Brekk-brekk, mentsük, 
ami még menthető! 
Fogjuk ki a felhőt, 
itt ez a lepedő. 
 
Ugornak a békák, 
tartják a lepedőt, 
meg ne üsse magát 
a leeső felhő. 
 
Esik is már, zuhog – 
„Hová lett a felhő?” 
Vízben lubickol már 
béka és lepedő. 
 
Mező, rét és a föld 
mind-mind bőrig ázott. 
Békáék felhúzták  
a lepedő-sátort. 
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LOVAGOLTATÓ 
 
Có fel, lovam, Barassóba! 
Barassóból Fogarasra! 
 

Honnan mit vettél? 
 
Almásról almát, 
Málnásról málnát. 
Egeresről egeret, 
Verebesről verebet. 
Borsáról borsót, 
Dobokáról dobot. 
Rákosról rákot, 
Mákosdról mákot. 
Földvárról földet, 
Kővárról követ. 
Ludasról ludat, 
Hídvégről hidat. 
 

Elég volt már, menjünk haza! 
Có fel, lovam, Barassóba!    
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VÁSÁROSDI 
 
Gyí fel, lovam, Vásárhelyre, 
Vásárhelyről Udvarhelyre! 
 

Honnan mit vettél? 
 
Macskásról macskát, 
Szalontáról szalonnát. 
Haranglábról harangot, 
Mogyoródról mogyorót. 
Kecskésről kecskét, 
Jegenyéről jegenyét. 
Malomszegről malmot, 
Tyúkodról tyúkot 
Medgyesről meggyet, 
Kötelendről kötelet. 
Kapusról kaput, 
Gyaluról gyalut. 
Gyékényesről gyékényt, 
Köszvényesről köszvényt. 
 

(Folytassátok! Ha befejeztétek): 
 
Rézbányáról rezet, 
Vásároltunk eleget. 
Jó éjszakát! 
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BETŰ-MONDÓKÁK 
 
Ty 
 
Zityeg-zötyög a kocsi, 
benne ül a Totyogi. 
Ide zöttyen, oda zöttyen, 
Totyogi a földre pottyan. 
 
Cs 
 
Csóré csiga csalán között cselleng, 
csalán csúcsát csipegetve fent leng. 
De a csalán nem tűri, 
csóré csiga csupasz csápját megcsípi. 
 
GY 
 
Gyertek, gyertek, gyerekek, 
meggyet szedtem, egyetek! 
Gyurka megy,  Gyöngyi megy 
elfogyott a kosár meggy. 
 
Ny 
 
Nyolc nyírfa lombja leng 
nyári alkonyatban. 
Nyolc kis nyúl tanyát vert 
nyírfa árnyékában. 
 
 

(Lehet folytatni! Mi történt a nyolc kis nyúllal?) 
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Sz 
 
Szil, szál, szalmaszál, – 
szitakötő merre száll? 
Erre száll, arra száll, 
mint a szélben szalmaszál. 
 
Zs 
 
Zsebemben zsebkendőm, 
nyakamban nyakkendőm, 
zsákomban darazsam, 
kályhámban parazsam, 
bödönömben zsírom … 
Zsuzsikát meghívom 
zsemlére, morzsára, 
finom vacsorára. 
 
Ly 
 
Piros golyóm gömbölyű, mint a gombolyag, 
úgy elgurul, oly sebesen, mint a gondolat. 
Hat lyuk van a furulyán, olyan szépen szól, 
ahány madár van az erdőben, mind vele dalol. 
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NYELVTÖRŐ MONDÓKÁK 
 

Mondd gyorsan! 
 

Nyolc zsák rizs, tíz zsák rozs. 

Nyolc lány, nem négy lány. 

Sok szép szín színezi a szép őszi tájat. 
 

 
Találj ki te is nyelvtörőket! 
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VIRÁGOK – KISLÁNYOK 
 
Ibolyát szed Ibolya, 
violát meg Viola; 
hajnalkát vet Hajnalka, 
mályvát öntöz Malvinka; 
rózsát ültet Rózsika, 
margarétát Margitka; 
kamillát gyűjt Kamilla,  
boglárkát meg Boglárka; 
kék csillát hoz Csillácska, 
veronikát Veronka. 
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SZELLŐ –  SZELLŐ – VIHAR 
 
Szellő, szellő, szellőcske, 
simogató – lengőcske, 
erre-arra libbenő, 
lepke-nyájat terelő. 
Szellő, szellő, Szellőcske, 
míg kicsike – lengőcske. 
 
De ha megnő Szellőcske, 
komoly Szél lesz belőle: 
ide-oda száguldó, 
ágat, fákat cibáló, 
süvöltő Szél, füttyös Szél, 
soha senkitől se fél. 
 
Haragjában, ha megnő, 
tör is, zúz is, rombol ő. 
Ez aztán a szélvihar! 
Felkap mindent, s odacsap. 
Vihar, vihar, Szélvihar, 
iszkolj innen, de hamar! 
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MEDVE-MONDÓKA 
 
Dirmeg-dörmög a medve, 
nem hívták meg ebédre. 
Ide se, oda se, 
nem evett ma semmit se. 
 
Bandukol a vén medve, 
Mézet enni van kedve. 
Ide néz, oda néz, – 
Hová lett az édes méz?  
 
Kedden délben megtudta, 
a méh-gazda megmondta: 
elvitték, elrakták, 
a vásárban eladták. 
 
Málna-bokor hallotta, 
a vén medvét meghívta 
másnapra ebédre, 
málna-lére, levesre. 
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RÓKA–ÓRA–MONDÓKA 
 
Éjjel egyet üt az óra, 
borotválkozik a róka. 
 
Két órára felöltözik, 
tollas-bálba készülődik. 
 
Három óra, jaj, jaj, jaj! 
baromfiól messze van. 
 
Szalad, lohol, lóg a nyelve, 
négy órára, ha beérne! 
 
Négyet mutat már az óra – 
„Vége van a bálnak, róka!” 
 
Bodri kiadja az útját: 
„lefeküdt a tollas jószág”. 
 
Reggel ötöt üt az óra, 
éhesen kullog a róka. 
 
Hat órakor szúnyókál, 
tollas-bálban táncot jár. 
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ÉG-TENGEREN 
 
Ég-tengeren felhő úszik, 
szélparipa húzza. 
A nádasból sípszó hallszik, 
nádirigó fújja. 
Száll a felhő, 
fújja a szél, 
vajon meddig fújja? 
Míg a rigó, 
nádirigó 
dalát meg nem unja. 
 
 
 
 
 
 
    
 


