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Két nagyobb gyermek megfog egy kicsit középen, hintáztatják, és a végén gyen-
géden leteszik.

Vagy:
– a párok kézfogással szemben állnak egymással, karjukat jobbra-balra lendí-

tik a dal ütemére;
– a gyermekek kézfogással körben állnak, és elõre-hátra lendítik karjukat a

dal ütemére;
– két gyermek egy mackót (vagy valamilyen tárgyat) fog középen, és azt hin-

táztatják;
– áztatás, kidobás imitálása.

1.*

A gyermekek szökdelve ugrálnak bármilyen irányban; az a követelmény, hogy
mozgásuk ritmikus legyen. Egy tapsra hirtelen meg kell állni.

2.*

3.*

Felemelt, nyújtott karok ellentétes lengetése közben a „bajszá”-nál egyet pödörin-
tünk az elképzelt bajuszon vagy a szomszédén. (P. Cs.)

* A csillaggal jelölt dalokhoz játékleírás is tartozik
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5.*

Két gyermek visz vagy lenget egy harmadikat. (F. K.)
Vagy: megtanuljuk a „pápaszék” fogást, és a fogásban levõ kezünket lengetjük rit-

mikusan. (P. Cs.)

Két gyermek kezet fog, ritmikusan rázzák egymás kezét, a végén elengedik.

4.*

Kopót és játékvezetõt választunk. A játékvezetõ egy kis tárgyat tesz valamelyik
gyermek tenyerére, amit az összeszorít. Az öklét mindegyik gyermek maga elõtt tartja.
A kopó keresi. Ha nem találja, újból õ a kopó. (F. K.)

Vagy: valamelyik kéz mutató és középsõ ujja lépdel a padon ide-oda: „keres”;
majd „kaparász”. (P. Cs.)

6.*
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7.*

A gyermekek párosával, egymással szemben állnak, és összefogott kezüket ritmi-
kusan himbálják. Az ének végén egyikük leguggol, a másik hátat fordít neki, két kezét
hátranyújtja, felhúzza, majd kicsit „vontatja”. Párcsere után elölrõl. (P. Cs.)

A gyermekek körbejárnak, a „haj”-nál leguggolnak. Guggolva vagy térdelve utá-
nozható a szöveg, „haj”-nál tapsolnak.

8.*
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9.

A gyermekek körbe állnak, arccal befelé, kezükkel a kijövõ szarvat utánozzák. A
kör közepén egy gyerek. Az „összetöröm”-nél váltott lábbal – negyedekre dobbanta-
nak. A körben álló másik csigát választ. (F. K.) A padban ülõ gyermekek a kijövõ szar-
vat utánozzák. Az „összetöröm”-nél a két öklüket ritmikusan összeütögetik. (P. Cs.)

10.



11.*

„Egyet” mutató hüvelykujjal öklüket ritmikusan rázzák. „Kettõ”-nél mutatóujj is. (P. Cs.)

„Jön a farkas”-ig lassan, félve hátratekintünk; „tüzet visz”: markunkat tartjuk; „mar-
kában”: szétkapjuk a kezünket, mert megégette a „parázs”. (P. Cs.)

12.*

13.*

Idáig elismétlik háromszor, majd:
Belsõ: Hány óra?
Külsõ: Egy.

9
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Belsõ: Hány óra?
Külsõ: Kettõ.
Belsõ: Hány óra?
Külsõ: Három.
Mind: Ipics-apacs, egy, kettõ, három.
Egy gyerek a kör közepén áll, õ a „torma”, egy kívül, az a „tormás ember”. A kör

áll, sarokemelgetéssel énekel. A külsõ körbejár, és úgy válaszol háromszor, akkor
megáll. A bent álló torma addig nem mozdul, amíg felelgetnek. A torma a „mind”
mindegyik számánál egyet nagyot léphet, hogy a „tormás embert” minél jobban meg-
közelítse. Mikor a szöveg elhangzott, a „torma” kergetni kezdi a „tormás embert”, míg
meg nem fogja. (F. K.) Vagy: az osztály elõtt, egymástól bizonyos távolságra két gyer-
mek szemben áll. Ének elsõ része: osztály, második része: tormás ember. Gazda kér-
dez, tormás ember válaszol, a számoknál egyet-egyet lép a gazda felé. Ha a vállára
tudja tenni a kezét, õ a méhesgazda. (P. Cs.)

14.

15.

Fáradt kergetõnek énekelhetõ.
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A gyerekek körben állnak. Egy a középen kavicsokat csörget a köcsögben. A dal
kezdetén egy gyerek kezébe adja. A köcsög körbejár, ütemenként adják tovább. Aki-
hez az utolsó ütemben kerül, az lesz a köcsögös.

16.*

17.*

A gyermekek körbeállnak, tapsolnak. Egy gyerek hátára kendõ kerül: õ a ló, aki
viszi a bugyrot Pápára, nehézkes mozgással. A végén a gyerekek hozzálépnek „meg-
csipkedik”.
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Az osztó: „Jöhet a cica, Megsült a hurka” szöveggel hívja be a hunyót. Halk, han-
gos énekléssel segíthetünk a hunyónak.

18.*

19.*

Imitálással. „Ábele”-nél fejet két kézbe fogva ide-oda lóbálják. (P. Cs.)
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Mind: „Törüld meg magadat valaki kötényébe.” A „fehér liliomszál” – egy gyerek –
végigmutatja a dalt. A szöveg alatt odamegy egy másikhoz, ellenkezõ nemûhöz, és az
arcát imitáló mozdulattal hozzá dörgöli. Az lesz az új „fehér liliomszál”. (P. Cs.)

20.*

21.*

Két kislány guggol a kör közepén, az egyik felugrik, elszalad, a másik kergeti. (P. Cs.)

22.*
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Altatódalnak énekelhetõ. A gyerekek mintha babát ringatnának, ritmikusan him-
bálják a karjukat. (Az anyuka lefekvés elõtt meghintáztatja a kisbabáját, majd beteszi
az ágyba.) Vagy: a gyermekek körbejárnak, végén leguggolnak.

24.*

23.*

Két gyermek: „Béni Pista” és „Bíró Marcsa” a kör közepén imitálja a cselekményt.
Kör énekel, utolsó két ütemre négy taps.
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25.*

Lovagoltató. „Kantárszárat” fogva ritmikus karmozgatás. (P. Cs.)

A gyermekek párosával szembeállnak, összefogott kézzel. A dal ütemére váltott
kézzel, mintha fûrészelnének, himbálják a karjukat. (P. Cs.)

26.*
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27.*

A végén a „Hess”-re a kezüket rázzák. *Dödölle = tejfölös, krumplis galuska; vagy
gombócszerû étel; vagy derelye.

28.*
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29.*

Menetelõjáték. A gyermekek libasorban körbejárnak. Minden „férjhez ment”-nél
kiválik egy lány, és visszafelé indul a körön kívül. Így két – ellentétesen forgó – kör
fog kialakulni. Vége, ha minden lány kivált. (F. K.) Ekkor megállnak, és a fiúk sajnál-
kozva mondják:  „Mind férjhez mentek.” Utána párt választva táncolnak egy másik
dalra. (P. Cs.)

A gyermekek körbejárnak. Egy gyermek a körön belül ellentétes irányban halad.
(Több is lehet.) A „csüccs”-nél leguggolnak, a belsõk a legközelebbinek „elkapják a
szoknyáját”. Helycsere, folytatódik a játék.

30.*
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A gyermekek hosszú sorban kézen fogva járnak, a sor egyik végén álló kettõ ka-
put tart. A sor másik vége bekanyarodik, átbújnak a kapu alatt, de továbbra is sorban
maradnak. Amikor mindenki átbújt, a két kapus átfordul. A sor másik végén lesz az
új kapu, tehát a sor visszafelé indul.

32.*

31.*

Két-két gyermek gyengéden megcsípi egymás kézfejét. Le-fel himbálják. A „hess”-
re egymás felé csapkodnak.




