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ŐSZI KIRÁNDULÓS 
játékos gyűjtemény 

 

 
-Somvirág somvirág arany sárga a világ                          Árkon bokron által,háton háti zsákkal 

  Kakukkfű,  kakukk szó kirándulni volna jó                   Menni mendegélni, este hazatérni. 

  Fűzfa sípot faragni, fűzfa lóval lovazni 

 

-Dombon törik a diót, a diót utána a mogyorót rajta – vissza  

   Tessék kérem megbecsülni és  a földre lecsücsülni   CSÜCCS. 

 

-Badacsonyi rózsa fán, két szál vessző 

  Szőtték-fonták, összeroppantották,  ROPP  ROPP  ROPP. 

 

 

ISMERKEDŐS:   

A „Vargéné „ ablakja, rózsával van kirakva, kirakva, –kirakva, kirakva, de kirakva. 

  Azért van az kirakva „ Garzó Péter „ jár ide jár oda de jár oda. 

 

 

TÁNCOLTATÓ 
-Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne, ha rongyos is ha foltos is illik a tánc benne. 

  Hej guci galaguci ki -gu-ba. 

 

-Járjunk táncot ripegő ropogót, pergő forgót, dibegő dobogót. 

 

-Rica, rica kukorica pattogatott kukorica 

  A menyasszony pattogtatja, sej vőlegénye ropogtatja. 

 

 

CSÚFOLÓDÓ: 

A karádi faluvégen, sej haj lulululu –lárom, Leány vásár lesz a héten sej haj lulululu-lárom. 

Száz forintért adnak egyet sej haj lulululu-lárom, milyen drága mégis vesznek sej haj lulululu-

lárom 

 

A karádi faluvégen sej haj lulululu-lárom ,  Legény vásár lesz a héten sej haj lulululu-lárom. 

 Sült krumpliért adnak egyet sej haj lulululu-lárom, milyen olcsó mégsem vesznek sej haj 

lulululu-lárom. 

 

 

SZÁMOLTATÓ: 

-1-2-3- Te leszel a párom, fogadjunk egy ice borban, hogy ez 13! 

-Madarak voltunk földre szálltunk 

  búza szemet szedegedtünk, mond meg nekem Te, hányat mondasz Te! 

 



 

LASSÚ-GYORS gyakorlása: 

Paripám csodaszép Pejkó                                          Amikor paripám ballag 

Ide lép oda lép hejhó                                                 Odanéz valahány csillag 

Hegyen át, vizen át vágtat,                                        Amikor paripám táncol 

nem adom ha igérsz százat.                                       Odanéz a Nap is százszor. 

 

 

ELCSENDESÍTÉS: 

- Lepke,  lepke                                                                     W. S. DIÓBÉL BÁCSI 

  szállj a tenyerembe,                                                        Ki lakik a dió héjban? 

  nem szállok mert félek,                                     Nem lakhat ott bárki, csak vén dióbél bácsi 

  örülök hogy élek.                                       Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és 

cammogva                                    

                                                                előmászik, vén dióbél bácsi, csak a szádat tátsd ki!  

HAMM 

 

 


