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33.*

Egy gyereknek bekötik a szemét, a többi tapsolva csalogatja az énekkel. Akit
megfog, annak kötik be a szemét. Egyszerûen behunyt szemmel is lehet. Vagy: valamit
eldugnak látható helyre. A hunyót úgy segítik a keresésben, hogy közeledéskor han-
gosan, távolodáskor halkabban énekelnek.

Kezüket ökölbe szorítva egymásra ütik ritmikus mozdulatokkal. Vagy: a felnõtt
sorra ütögeti az elõretartott öklû, körben álló gyerekek kezét, nevüket mondva. Aki
sorra kerül, maga is kalapálhat. (F. K.) Vagy: imitálva. (P. Cs.)

34.*

35.*

A gyermekek körbeállnak, énekelnek, „lopják a szõlõt”: csipegetik, teszik a ko-
sárba. A kör közepén ezalatt egy „csõsz” ül, vagy áll, akivel három gyermek incselke-
dik. A dal végén a „lopók” kiáltják: „Tele a kis kosár”, erre a csõsz megugrik, megfog
egyet az incselkedõk közül, az lesz az új „csõsz”.
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A gyermekek párosával szemben állnak, egy belsõ és külsõ kört alkotva. A mac-
kót utánozva ugornak, forognak, tapsolnak. „Ugorj ki”-re a belsõ kör egyet jobbra ug-
rik, így mindenki új párt kap.

36.*

37.*

A kör áll. Egy gyerek a körön kívül egy kis rúddal sétál. A dal végén megérint a
körben állók közül egyet, annak átadja a „meszelõt”, maga elé engedi, most már õ vá-
laszt. Mindig a megérintett nevét kell beleénekelni a dalba.
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A gyerekek körben állnak. Mindegyik elé egy másik guggol le. Ezek a csirkék, az
állók a gazdasszonyok. Egy gyerek a körön kívül sétál, megáll egy gazdasszony elõtt
és kezdõdik a játék. A végén a vevõ a gazdasszony kezébe csap: „az is úgy”. A „mind-
járt”-nál elszalad a csirkével. Egy kört szaladnak, ha a csibe áll be hamarabb, akkor a
vevõ más gazdasszonyhoz megy vásárolni, ha a vevõ ér elõbb a gazdasszonyhoz, ak-
kor a csibe lesz a vásárló.

38.*

39.*

A gyermekek körbeállnak, egymás kezét fogják, és kaput tartanak. Egy gyermek
a farkas, egy a bárány. A kaput tetszés szerint felnyitják, vagy becsukják, amíg a farkas
meg nem fogja a bárányt. Akkor újat választanak.

Betekeredés: sokszor énekelendõ, kitekeredés: sokszor énekelendõ. Vagy kézen
fogva, vagy libasorban, egymás derekán levõ kézzel tekeredik a sor.

40.*
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Az anya elöl áll, mögötte oszlopban a többi gyerek, mindegyik az elõzõ derekát
karolja át. A „héja” az anyával szemben áll és mondja: „héja vagyok, ellopom.” Anya:
„anya vagyok, nem adom.” Héja: „de én mégis ellopom.” Az anya kitárt karokkal védi
az oszlopot.  Ha a héja a sor végén álló gyermeket elkapja, az mögé áll. Addig foly-
tatják, amíg a sor el nem fogy. Amikor az anya egyedül marad, a héja az egész osz-
loppal visszaáll az anya mögé.

42.*

41.*

43.*
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Körbejárás, guggolás, majd vissza.

A gyermekek körbejárnak, gyorsítanak. A „kapd szoknyá”-nál kezüket elengedve
leguggolnak, de mire leérnek, újból elkapják egymás kezét.

44.*

45.*

A gyerekek szûk körben állnak, válluk egymáshoz ér. Kissé elõrehajolnak, kezü-
ket nyitott tenyérrel hátrateszik. Kívül a „róka” körbejár, a dal végén az egyik tenye-
rébe nyomja a kezében tartott kendõt, és megiramodik. A kendõt tartó utána fut. A
róka egy kör után beállhat az üres helyre, ha elõbb utolérik, újból õ a róka.
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Ütõhangszer használatára alkalmazható. Osztály kérdez. Egy vagy több tanuló vá-
laszol énekkel és vagy a ritmus pontos kikopogásával, vagy a negyedek kopogásával.
(P. Cs.)

46.*

47.*

A kör közepén áll egy gyermek. A „lám én”-nál párt választ, és táncol vele, a dal
végén helyet cserélnek. Vagy: egy kötelet fektetünk a kör közepére, a pár nem táncol,
hanem összefogott kézzel átugrik rajta.
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A gyermekek kézfogással körbeállnak. A dal ütemére hintázást utánozva karjukat
lendítik. (F. K.) A dal végén a gyermekek egyet futkároznak, „keresik a kiscicát”. „Új-
ból” vezényszóra összegyûlnek. (P. Cs.)

48.*

49.

50.
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A gyerekek körbeállnak, egy gyermek kívül sétál. Valakit megérint, az kergetni
kezdi, egy kör után beállhat az üres helyre, a másik sétál hátul (F. K.) Vagy: páros já-
ték. Szembefordulnak egymással, a dal eléneklése után kicsit megcsiklandozzák egy-
más nyakát. (P. Cs.)

52.*

51.*

Lakodalmi szokást utánzó gyermekjáték. A gyermekek körbejárnak, énekelnek.
Egy belül sétál. A „rám kerül”-nél vállánál meglegyint valakit: az megy a körbe. Vagy:
két, három gyermek kezébe bögrét adunk, ezek a dal végén valaki elõtt megállnak,
átadják bögréjüket, azok ivást utánoznak. A csuprot átadó gyerekek leülnek, õk már
hazamentek a lagziból. A kör így elfogy.
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53.*

Álló kör. Egy gyermek a körön kívül szalad, és valakinek megüti a hátát. Ellen-
kezõ irányban versenyt futnak az üres helyért. Aki másodiknak érkezik, az marad a
körön kívül.

54.*

55.*

A gyermekek fogfájósan arcukat tenyerükbe temetik, ritmukusan lengetik a
fejüket. (P. Cs.)
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Csigavonal. Be- és kicsavarás. Fine a játék végén.

56.*

57.*

A gyermekek hátratett kézzel körbeállnak. Egy gyermek a körön kívül zsebken-
dõvel csapkodja a többiek vállát, vagy kezét. Végül, akinek a kezébe nyomja a zseb-
kendõt, az kergeti meg õt, míg a helyébe nem áll.

Körön belül: anya, körön kívül: kérõ. A dal végén a kérõ megáll valakinél.
K: Eljöttem én a maga lányát megkéretni.
A: Az én lányom sem kijáró, sem bejáró.
K: Én õt mégis kéretném.
A: (a választotthoz) Eriggy édes lányom! – Az csatlakozik a kérõhöz, amíg min-

denki vele megy.

58.*
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Gyerek gyerekkel, felnõtt gyerekkel játszhatja. Elõször a gyerek ökölbe szorított
kezére, majd térdére ütünk.

60.*

59.*

„Rókavár” kell. Ez udvaron egy 3-4 m átmérõjû kör, szobában egy sarok vagy szõ-
nyeg. A róka beáll a várba. A többiek énekelve hívogatják. Õ igyekszik valakit elfogni.
A körön kívül csak fél lábon ugrálhat. Ha valakit megfog, vagy valaki belép a körbe,
az a róka. Ha a róka a körön kívül a másik lábát leteszi, visszamegy a körbe.
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A „Csön-csön gyûrû” mellékdala. Az osztó és a többiek ezzel hívják be a hunyót.

62.*

61.*

Kettõ visz egy harmadikat, vagy egy babát. (F. K.) Vagy: pápaszéket tartó kézzel
karjukat ritmikusan himbálják. (P. Cs.)
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63.*

Kiáltanak: Kukurikú! Vajdáné a kör közepén guggol, a kiáltásra felugrik, megfog
egy gyereket, az lesz az új „Vajdáné”. A „kukurikú”-val egyidejûleg a gyerekek szét-
rebbenek.
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64.*

65.*




