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101.*

Párok egymással szemben, felváltva játsszák. Az elsõ sor: az egyik gyermek muta-
tóujjával köröket rajzol a másik (fölfelé fordított) tenyerébe; második és harmadik sor:
középsõ és mutatóujjával fellépdel a karján; negyedik sor: megcsiklandozza az állát.

A gyermekek hátratett kézzel körbeállnak. Az egyik gyermek zsebkendõvel a ke-
zében körbejár, és a kendõt valakinek a kezébe nyomja, az pedig körbekergeti, amíg
a helyére áll.

102.*
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104.*

103.*

A gyermekek körbeállnak, egyik a kör közepén áll, és rámutat valakire. Akire rá-
mutat, annak ki kell fordulnia.
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A gyermekek párosával, elöl keresztezett kézfogással sétálnak, vagy egyszerû
kézfogással körbejárnak, és az utolsó két ütemre lassan leguggolnak.

106.*

105.*

107.*

A gyermekek körbeállva énekelnek, a kör közepén áll egy „nagyveréb”, és mind-
annyian aprókat szökdelnek két lábon. Akkor hagyják abba, amikor a nagyveréb is
abbahagyja. Ezt követõen más megy a kör közepére.
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A gyermekek párosával sorban állnak egymás mögött. Az egyik énekelve fél lá-
bon körbeugrálja õket, és amikor visszaér a sor elejére, így szól:

– Gyere elõ te szép lány! (Az utolsó pár elõre jön.)
– Mit ettél ma?
– Sós kenyeret.
– Mit ittál ma? 
– Hideg vizet.
– Min állsz?
– Cserépen.
– Min lebegsz? 
– Levélen. 
– Nézz az égre! 
– Nem nézek! (dobbant)
– Lépj a földre! – Nem lépek! (dobbant)
Ha a felelõ eddig nem neveti el magát, a fél lábon álló azt mondja: – Aranyalma

vagy! – Ellenkezõ esetben: – Aranykörte vagy!
Miután minden párt végigkérdez, az aranyalmák és aranykörték két újabb sort al-

kotnak. (F. K.)

Megjegyzés
1. A játék elején ki kell jelenteni, hogy a játék során tilos nevetni. 
2. A játék végén a kérdezõ énekli: „Itt a köcsög, mi van benne? (22. számú dal)

Felváltva válaszolnak. Az „Add tovább”-ra az aranyalmák és az aranykörték összeve-
gyülnek, és kezdõdik újra a játék. Tánc is kezdõdhet. (P. Cs.)

Más változat: „Nem lépek!” „Akkor fuss!”, és fél lábon megkergeti az elöl álló párt.
Amelyiket megfogja, azzal a sor elejére áll. Aki maradt, az lesz a féllábú.

108.*
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A gyermekek kézfogással sorbaállnak. Az elsõ betekeri, az utolsó kitekeri a sort.

110.*

109.*

A gyermekek párosával, elöl keresztezett karokkal, szökdelnek, minden negyedre
egyet ugornak (vagy lépnek). A dal végén visszafordulnak, kezüket megrántják, majd
ellenkezõ irányba indulnak.
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A gyermekek kézfogással körbejárnak. Egy gyermek a kör közepén áll. Az ének
közepén társat választ magának, azzal forog. Utána a kör közepére áll, és feltartja a
kezét, így a választottak, ahogy a kör közepébe kerülnek, növelik a diófát, amíg a kör
elfogy. A középre állók megfoghatják egymás kezét.

112.*

111.*

A játékot páratlan számú gyermek játszhatja. Egyikük a körbejáró gyermekeknek
felel, majd párt választ. A többiek is párt választanak, és együtt forognak. Akinek nem
jutott pár, az lesz a körben álló.

113.*

A gyermekek kézfogással, ritmusra menetelnek (nem muszáj körben), majd le-
guggolnak.
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A játékot páratlan számú gyermek játszhatja. A gyermekek körbejárnak, az „öz-
vegy kácsa” a kör közepén áll. A dal végén mindenki párt keres magának, akinek nem
jut, az lesz az „özvegy kácsa”. A játék tánccal végzõdhet.

114.*

115.*

Álló kör, az anya a kör közepén áll. Erzsébet (a kérõ anyja) egy fiúval a háta mö-
gött körbejár. „Anya” 1. és 3. szakasz, „Erzsébet” 2. és 4. szakasz. A dal végén Erzsébet
kiválaszt egy lányt, és a kérõhöz vezeti. Az új pár beáll a kör közepére, és forog a
megismételt 4. szakaszra. (P. Cs.)
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116.*

117.*

A gyermekek körbejárva énekelnek. A kör közepén álló, „Erzsébet asszony” ve-
lük énekel. A kérõ a körön kívül jár, ellentétes irányban. A dal végén amögött áll meg,
akit el akar vinni. 

Erzsébet asszony: – Mit kerülöd, mit fordulod az én házam tájékát?
Kérõ: – Azt kerülöm, azt fordulom a te házad tájékát, add nekem a legszebbik

Zsuzsa lányod (Jóska fiad).
Erzsébet asszony: – Legszebbik Zsuzsa lányom (Jóska fiam) nem adhatom,

gyöngyfátyol (rézsarkantyú) nélkül.
Kérõ: – Meglesz, meglesz! (Kezet nyújtanak egymásnak, a gyermekek keze fölött

kezet ráznak.)
Erzsébet asszony rámutat Zsuzsára (vagy Jóskára): Arca piros, szeme szép, eredj

édes lányom (fiam)!
A választott a kérõ mögé áll. A játék addig folytatódik, amíg „Erzsébet asszony”

minden gyermekét elviszi a kérõ. A játék tánccal végzõdhet.
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A gyermekek körbejárnak, a dal végén leguggolnak.

118.*

119.*

A kör közepén áll a választó, aki a „fordulj ki”-nél rámutat valakire. Akire rámutat,
az fordul ki, és az õ nevét énekli a kör.




