Versek és mondókák
Mondókák:

Dalok:

Dalok Halloweenre:

Töröm-töröm a mákot,
Sütök neked kalácsot.
Megvajazom, megcukrozom,
Hogyha jó lesz, neked adom.

Csicseri borsó, bab, lencse,
Fekete szemű menyecske.
Ne menj haza este,
Mert megbök a kecske, pattantyú!

Kalóz vagyok, kalóz vagyok.
Mi vagy te? Mi vagy te?
Én vagyok az elefánt,
Én vagyok az elefánt.
Gyere, ülj le! Gyere ülj le!

Töröm-töröm a mákot,
Sütök neked kalácsot.
Ica tolla, motolla,
Neked adom Dalia.

Öreg néni csont és bőr, ú-úú-ú!
Temetőnél lakott ő, ú-ú-ú-ú!
Egy nap elment sétálni, ú-úú-ú!
Temetőnél sétálni, ú-ú-ú-ú!
Sok csont hevert mindenfelé,
ú-ú-ú-ú!
Hát hazament a seprűért, ú-úú-ú!
Kinyitotta az ajtót ... Bu!

Borsót főztem, jól megsóztam,
meg is paprikáztam.
Ábele, bábele, bumm!
Hüvelykujjam almafa,
mutatóujjam megrázta,
középső ujjam felszedte,
gyűrűsujjam hazavitte,
a kisujjam mind megette,
megfájdult a hasa tőle!
Mondókák:
Liccs, loccs, liccs, loccs
Megy a hajó a Dunán
Lemarad a kapitány
Kiabál, trombitál
De a hajó meg nem áll
Zsupsz!
Két nagy alma egy fa alatt:
egy a tiéd, egy megmarad.
Gólya viszi a fiát,
Leejti a tojását
Zsupsz!
Borsót főztem,
jól megsóztam,
meg is paprikáztam,
ábele, bábele, fuss!

Kis kertemben uborka
Reá kapott a róka.
Várj meg róka megleslek,
Komáromba vitetlek.
Kecske ment a kiskertbe.
A káposztát megette.
Vigyázz kecske ugorj ki,
Jön a gazda megfogni.

Dal:

Érik a szőlő, hajlik a vessző,
Bodor a levele.
Két szegény legény szántani
menne,
De nincsen kenyere.

Körben áll egy kislányka,
Lássuk, ki lesz a párja,
Lássuk, kit szeret a legjobban,
Azzal forduljon gyorsan.

Van veres hagyma a tarisznyába,
Keserű magába.

Ezt szeretem legjobban,
ezzel fordulok gyorsan!
Vége, vége, vége mindennek,
vége a jókedvünknek.
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Mondókák:

Versek:

Weöres Sándor: Birka-iskola

Hívogat az iskola

Weöres Sándor: Kezdődik az
iskola

Egyszer volt egy nagy csoda
Neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dícséretet.

Hívogat az iskola,
kapuját kitárja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Jó barátunk lesz a könyv
és a fali tábla,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Olvasunk és számolunk,
vidám nóta járja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!
El kell menni iskolába
Esik eső, új-jú-jú,
Hozzá még a szél is fú.
Ha esik is mind hiába,
El kell menni iskolába.
Dal:
Európa, Ázsia, Afrika
Európa, Ázsia, Afrika,
Az egész világ egy nagy
csoda.
Amerika s végül Ausztrália,
Egyszer te is eljutsz oda, ki
tudja?

Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdődik az iskola,
csak azt mondom.
Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyű a tanulás,
csak azt mondom.
Tízpercben nagy futkosás,
rontom-bontom,
torkod fájdul, ne kiálts,
csak azt mondom.
Zsemlye és vajaskenyér,
rontom-bontom,
morzsát szedhet az egér,
csak azt mondom.
Énekóra, la-la-la,
rontom-bontom,
reng a terem ablaka,
csak azt mondom.
Tornaóra, egy-kettő,
rontom-bontom,
leszakad a háztető,
csak azt mondom.
Kintről benéz egy szamár,
rontom-bontom,
iskolába sose jár,
csak azt mondom.

Ki oda se ballagott,
Még jutalmat is kapott,
Így hát egy se ment oda,
Meg is szűnt az iskola.
Zelk Zoltán: Madáriskola
Nézzétek csak, mennyi madár
szállott a tölgyfára,
s úgy ülnek az ágakon, mint
ti az iskolában.
Középen ül a tanító,
a leckét elmondja,
s ha ellhallgat, a sok madár
utána csipogja.
Most tanulnak énekelni,
legyekre vadászni,
s megtanulják, hogyan kell a
felhők közé szállni.
S mikor a nap fent ragyog már
az ég közepében,
abbahagyják a tanulást,
s hazaszállnak szépen.
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Osváth Erzsébet: Én
korán kelek
Édesanyám engem
sosem ébreszt reggel,
ha hiszitek, ha nem,
magamtól kelek fel!
Sokáig tart, míg az
iskolába érek,
de büszkén mondhatom,
soha el nem kések.
Ébresztőóra áll
apám ágya mellett,
s ha kint felkel a nap,
bent az óra csenget.
Édesapát kelti,
hívja a munkába,
de nekem is csenget:
Kati! Iskolába!
Dalok:
Nyuszi ül a fűben,
szépen szundikálva.
Nyuszi talán beteg vagy,
hogy már nem is ugorhatsz?
Nyuszi hopp! Nyuszi hopp!
Máris egyet elkapott.
Nyuszi Gyuszi fekszik árokban,
Bolyhos, hosszú füle van,
Kicsi piros szeme van.
Idenéz, odanéz, szétpislant.

Parton ül a két nyúl
Kis nyúl, nagy nyúl
Parton ül a két nyúl
Kis nyúl, nagy nyúl
Ugrabugrál, lyukba bújkál
Bukfencet hány, fűbe
turkál
Itt nyúl, ott nyúl,
Kis nyúl, nagy nyúl

Dalok:
Én kicsike vagyok, nagyot
nem mondhatok.
Szüleim kertjében kinyílni
akarok.
Ki akarok nyílni, mint
pünkösdi rózsa,
de ki nem nyílhatok, csak
úgy illatozok.

Kiszámoló:
Ecc-pecc kimehetsz,
holnapután bejöhetsz.
Cérnára, cinegére,
Ugorj cica az egérre,
fuss!

Mondókák:
Gyere, tavasz, Várva várlak,
Hozz zöld ruhát, Fűnek,
fának!
Nyuszi fülét hegyezi
Nagy bajuszát pödöri
Répát eszik rop-rop-rop
Nagyot ugrik, hopp,hopp,hopp

Süss fel, Nap, fényes Nap,
Kertek alatt a ludaim
megfagynak.
(a gyerekek, a virágok)
Hopp, Juliska, hopp, Mariska.
Hej, gyere vélem, egy pár
táncra!
Fogd a kontyod, hogy ne
lógjon,
hej, hogy a hajtűd ki ne
hulljon!
Így kell járni, úgy kell járni,
Sári, Kati tudja, hogy kell
járni.
Fordulj, balra,
csosszantóra,
járd meg a táncot régi
módra!
Cini, cini muzsika,
Táncol a kis Zsuzsika,
Jobbra dűl,
Meg balra dűl,
Tücsök koma hegedül.

