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1. Hinta-palinta 

Régi dunna 

Kis katona 

Ugorj a Tiszába, zsupsz! 

 

2.  Ecc, pecc, kimehetsz, 

Holnapután bejöhetsz, 

Cérnára, cinegére, 

Ugorj cica az egérre! 

Huss 

 

3. Zsipp-zsupp, kenderzsupp, 

ha megázik, kidobjuk. 

Zsuppsz! 

 

4. Kerekecske, gombocska, 

Hova szalad a nyulacska? 

Ide szalad, itt megáll, 

Itt egy körutat csinál, 

Ide szalad, ide be a kis… 

fülibe. 

 

5. Cifra palota, zöld az ablaka, 

Gyere ki te tubarózsa, vár a 

viola. 

Kicsi vagyok én, majd 

megnövök én, 

Esztendőre, vagy kettőre, 

nagylány leszek én. 

 

6. Borsót főztem, Jól 

megsóztam, Meg is 

paprikáztam. Ábele, bábele, 

huss! 

 

7. Süss fel nap, fényes nap, 

Kertek alatt a ludaim 

megfagynak. 

 

8. Csigabiga, gyere ki, 

ég a házad ideki. 

Kapsz tejet, vajat, 

Holnapra is marad. 

 

9. Lánc, lánc, Eszter lánc, 

Eszter lánci cérna... 

Cérna volna, selyem volna, 

Mégis kifordulna. 

 

10. Erre kakas, erre tyúk, 

Erre van a gyalogút, 

Taréja, haréja, 

Ugorj a fazékba, zsupsz! 
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11. Lipi-lopi szőlő, 

Elaludt a csősz, 

Furkós bot a kezibe, 

Ördög bújjék bőribe! 

 

12. Áspis, kerekes 

Áspis, kerekes, 

Úti füves, leveles, 

Bíbola, bíbola, 

Pacs, pacs, pacs. 

 

13. Csön-csön gyűrű, arany gyűrű. 

Nálam, nálad ezüst gyűrű. 

Itt csörög, itt pörög, itt add 

ki! 

 

14. Virágéknál ég a világ, sütik már 

a rántott békát, 

zimme-zumm zimme-zumm 

rece-fice bumm-bumm-bumm! 

Bíró Marcsa odakapott, 

békacombot ropogtatott, 

zimme-zumm zimme-zumm 

rece-fice bumm-bumm-bumm! 

 

15. Bóbita, Bóbita táncol, 

Körben az angyalok ülnek, 

Béka hadak fuvoláznak, 

Sáska hadak hegedülnek. 

Bóbita, Bóbita játszik, 

Szárnyat igéz a malacra, 

Ráül, ígér neki csókot, 

Röpteti és kikacagja. 

 

17. Csiribiri csiribiri Zabszalma - 

Négy csillag közt Alszom ma. 

Csiribiri csiribiri Bojtorján - 

Lélek lép a Lajtorján. 

Csiribiri csiribiri Szellő-lány - 

Szikrát lobbant, Lángot hány. 

Csiribiri csiribiri Fült katlan - 

Szárnyatlan szállj, Sült 

kappan! 

 

18. Kora reggel talpon vagyok, 

kis kertembe kiszaladok, 

várnak énrám a virágok, 

rózsák, szegfők, tulipánok. 

 

19. Aludj kincsem, aludjál, 

napocska is alszik már. 

Szunyókál a macika, 

a babák, és a kislabda. 
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20. Kis kacsa fürdik fekete tóba 

Anyjához készül Lengyel 

országba. 

Síkos a talpa, magos a sarka 

Fordulj ki fordulj szép arany 

alma. 

 

21. Á, bé, cé, dé, rajtam kezdé. 

A nagy eszességet, 

A nagy bölcsességet, 

Á, bé cé, dé rajtam kezdé. 

 

En, ó, pé, kú, a nagy torkú. 

Mind megissza a bort, 

vígan rúgja a port. 

En, ó, pé, kú, a nagy torkú. 

 

22. Tavaszi szél vizet áraszt, 

Virágom, virágom. 

Minden madár társat választ, 

Virágom, virágom. 

 

Hát én immár kit válasszak, 

Virágom, virágom? 

Te engemet, s én tégedet, 

Virágom, virágom. 

 

23. Hull a szilva a fáról, most 

jövök a tanyáról, 

Ej, haj, ruca-ruca kukorica 

derce. 

Egyik ága lehajlott, az én 

rózsán elhagyott, 

Ej, haj, ruca-ruca kukorica 

derce. 

 

24. Száll a madár a házra, 

Annak az ajtajára. 

Kipp-kopp, kopogó, 

Meg is van már a fogó! 

 

25. Sári, Mári, Ica, Vica 

ki lesz most vajon a cica? 

Se nem Ica, se nem Vica, 

hanem te leszel a cica! 

 

26. Van egy cicám, tarka-barka, 

Igazi kis huncut fajta. 

Két füle közt kerek feje, 

apró foltokkal van tele. 

 

27. Tavasz, tavasz! Nem vagy 

ravasz! 

Ha így haladsz, még elmaradsz! 



Mondókagyűjtemény a TSMT tornához 

4 

Összeállította: Papp Krisztina gyógypedagógus, mozgásterapeuta 

Nem érzed, hogy el vagy 

nyomva? 

A tél után nyár jön nyomba? 

Egyre hosszabbak a telek. 

Gyere tavasz, foglalj helyet! 

 

28. Volt egyszer egy ember, 

szakálla volt kender. 

Fölmászott egy fára, 

leesett a sárba. 

 

29. Piros alma csüng a fán, 

Szakítsd le, te szép leány! 

Leszakítom, megeszem, 

Mert az almát szeretem. 

 

30. Elvesztettem zsebkendőmet, 

Szidott anyám érte. 

Annak, aki megtalálja, 

Csókot adok érte. 

 

Szabad péntek, szabad 

szombat, 

Szabad szappanozni. 

Szabad az én galambomnak 

Egy pár csókot adni. 

 

31. Este van már, nyolc óra, 

Ég a világ a boltban, 

Sallárom, sallárom, 

Ég a világ a boltban. 

 

Ott mérik a pántlikát, 

Piros színű pántlikát, 

Sallárom, sallárom, 

Piros színű pántlikát. 

 

32. Hej, Vargáné káposztát főz, 

Kontya alá ütött a gőz, 

Hányja-veti fakalánját, 

Kinek adja Zsuzsa lányát? 

 

33. Kiment a ház az ablakon, 

Benne maradt a vénasszony. 

Zsupot kötött a hátára, 

Úgy ballagott a vásárba. 

 

34. Pál, Kata, Péter Jó reggelt! 

Már odakünn a nap felkelt. 

Szól a kakasunk, az a nagy 

tarajú, 

Gyere ki a rétre kukurikú! 

 

35. Kipp-kopp, kalapács 

Kicsi kovács, mit csinálsz? 
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Sárga lovat patkolok, 

Aranyszeggel szegelek. 

Uccu, pajtás kapj fel rája, 

Úgyis te vagy a gazdája!  

 

36. Fújja a szél a fákat, 

letöri az ágat, 

reccs. 

 

37. Cirmos cica haj 

Hova lett a vaj? 

Ott látom a bajuszodon 

Most lesz neked jaj 

 

38. Bújj,bújj,zöld ág, 

Zöld levelecske, 

Nyitva van az aranykapu, 

Csak bújjatok rajta. 

 

39. Cini, cini muzsika, 

Táncol a kis Zsuzsika, 

Jobbra dűl, 

Balra dűl, 

Tücsök koma hegedül. 

 

40. Gyerekek, gyerekek, szeretik 

a perecet, 

sósat, sósat, jó ropogósat. 

 

Aki vesz, annak lesz, 

aki nem vesz, éhes lesz. 

 

41. Mese, mese, meskete, 

volt egy tyúkom, fekete. 

Ha nem volna fekete, 

tovább szólna a mese. 

 

42. Esik eső, csepereg, 

Paprika Jancsi kesereg, 

Haragszik a katona, 

Mert megázik a lova. 

 

43. Fut, robog a kicsi kocsi, 

Rajta ül a Haragosi, 

Din-don diridongó! 

Ha kiborul az a kocsi, 

Lerepül a Haragosi, 

Din-don diridongó! 

 

44. Hóc, hóc, katona, 

ketten ülünk egy lóra, 

hárman meg a csikóra! 

Így megyünk Piripócsra 

 

45. Gyí, paci, paripa, 

nem messze van Kanizsa. 
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Odaérünk délre, 

libapecsenyére. 

 

46. Digi-dagi daganat, 

Kergeti a halakat,  

De a halak ügyesek, 

Digi-dagi elesett. 

 

47. Mese, mese, mátka, 

Pillangós madárka. 

Ingó-bingó rózsa, 

Te vagy a fogócska! 

 

48. Kicsi kocsi, három csacsi: 

Döcögő - döcögő, 

Benne gyerek, kicsi kerek: 

Göcögő - göcögő. 

 

Én kis kertet kerteltem, 

bazsarózsát ültettem, 

szél szél fújdogálja, 

eső, eső veregeti, huss… 

 

49. Ide-oda, meg amoda 

Kicsi pata mese csoda, 

Tönkre sose juss, 

te paripa fuss! 

 

50. Paripám csodaszép Pejkó, 

Idelép, odalép hejhó, 

Hegyen át, vízen át vágtat, 

Nem adom, ha ígérsz százat. 

 

51. Egy-kettő, bal-jobb, mennek a 

majmok, 

Budapesten megállnak 

kókuszdiót dobálnak. 

 

52. Pereg a dob: tra-ta-ta, most 

kezdődik a csata. 

Papírcsákó fejemen, ezt a 

csatát megnyerem. 

 

53. Esik az eső, csöpörög, 

Paprikajancsi nyöszörög. 

Hát az öreg mit csinál? 

Hasra fekszik, úgy pipál! 

 

54. Pál, Kata, Péter, jó reggelt! 

Már odakünn a nap felkelt. 

Szól a kakasunk, az a nagy 

tarajú, 

Gyere ki a rétre, kukuríkú! 
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55. Debrecenbe kéne menni, 

Pulykakakast kéne venni. 

Lassan kocsis, lyukas a kas, 

Kihullik a pulykakakas. 

 

56. Aki nem lép egyszerre, 

Nem kap rétest estére, 

Pedig a rétes nagyon jó, 

Katonának az való! 

 

57. Dolgozzatok, legények 

Holnap lesz a vásár, 

Kifizetlek benneteket, 

Ha eljön a császár. 

 

58. Esik az eső, hajlik a vessző, 

haragszik a katona, mert 

megázik a lova. 

Ne haragudj katona! Majd 

kisüt a napocska, 

megszárad a lovacska, 

lovagolhatsz rajta 

 

59. Gyere …… a labdára, 

lovagoljunk Kanizsára. 

Veszünk ott majd vásárfiát,  

szépen szóló kismuzsikát. 

 

60. Csiteri-csütöri, csütörtök, 

Tököt lopott az ördög. 

Bugyogójába rakta, 

nem fért le a pokolba. 

 

61. Egyszer volt egy kemence,  

belebújt a kis Bence. 

Kormos volt a kemence, 

fekete lett a kis Bence. 

 

62. Lassan forog a kerék, 

mert a vize nem elég. 

Gyorsan forog a kerék, 

mert a vize már elég. 

 

63. Hopp, Juliska, hopp, Mariska, 

Sej, gyere vélem egy pár 

táncra, 

Sej, gyere vélem egy pár 

táncra. 

Fogd a kontyod, hogy ne 

lógjon, 

Sej, hogy a hajtűd ki ne 

hulljon, 

Sej, hogy a hajtűd ki ne 

hulljon. 
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64. Este van már, nyolc óra, 

Ég a világ a boltban, 

Sallárom, sallárom,  

Ég a világ a boltban. 

 

65. Hej, Gyula, Gyula, Gyula, 

szól a duda, duda, duda, 

Pest, Buda, Buda, Buda, 

pattogatott kukorica! 

 

66. Apacuka, fundaluka, 

Fundakávé, kamanduka, 

Abcug, fundaluk, 

Funda kávé, kamanduk. 

 

67. Réce, ruca, vadliba, 

jöjjenek a lagziba! 

Kést, kanált hozzanak, 

hogy éhen ne haljanak. 

 

68. Kisegér, kisegér,  

minden lyukba belefér. 

Belefér, belefér, 

hiszen azért kisegér. 

 

69. Ugráljunk, mint a verebek, 

rajta, gyerekek 

 

70. Egy, kettő, három, négy, 

Te kis nyuszi, hová mégy? 

Nem megyek én messzire, 

Csak a falu végire. 

 

71. Ugri-bugri béka 

beugrott a tóba 

Egy kis legyet elkapott, 

aztán tovább baktatott. 

 

72. Levendula ágastul,  

ugorj egyet párostul.  

Azért adtam egyszer meggyet, 

hogy velem is ugorj egyet! 

 

73. Most jöttünk az erdőből, 

A zöld erdő-mezőből, 

Addig szökdécseltünk, 

Míg idáig értünk. 

 

74. Mackó, mackó, ugorjál, 

Mackó, mackó, forogjál, 

Tapsolj egyet, ugorj ki! 

 

75. Digi-dagi daganat, 

Kergeti a halakat, 
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De a halak ügyesek, 

Digi-dagi elesett.  

 

76. Nyuszi, nyuszi, nyulacskám, 

Ne félj tõlem, nincs puskám! 

Van ám nékem egyebem: 

Zöld káposztalevelem! 

 

77. Jancsi bohóc a nevem 

Cintányér a tenyerem. 

Orrom krumpli, szemem szén, 

Szeretném, ha szeretnél! 

 

78. Száraz tónak nedves partján 

döglött béka kuruttyol. 

Hallgatja egy süket ember ki a 

vízben lubickol. 

Sej, haj, denevér, bennünk van 

a kutyavér. 

 

79. Süni, süni, sünike, 

Sétálgat az erdőben.  

Tüskés hátán falevél  

Megvédi, ha jön a tél. 

 

80. Peregnek a falevelek, 

Ugrándoznak a gyerekek. 

Lepörög a falevél, 

A kisegér vígan él. 

 

81. Béka, béka brekeke, 

szúnyoglárva jó lenne, 

Nézegeti – figyeli, 

bekapja és megeszi. 

 

82. Béka, béka, brekeke, 

jól vigyázz a bőrödre! 

Mert a gólya erre jár, 

a csőrével bekap, hámm! 

 

83. Ziki-zaka-zakatol, 

ez a vonat valahol. 

Én vagyok a vasutas, 

te meg legyél az utas! 

 

84. Jár a baba, jár, 

mint a kismadár, 

holnapután a kert alatt 

lepkét is fog már! 

 

85. Húzz, húzz engemet, 

Én is húzlak tégedet, 

Amelyikünk elesik, 

Az lesz a legkisebbik. 

 

86. Megy a gőzös lefelé,  
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bodor füstje felfelé, 

Vizet iszik, meg is áll,  

míg a ………. is beszáll. 

 

87. Egy, megérett a meggy 

Kettő, csipkebokor vessző 

Három, majd hazavárom 

Négy, biz' oda nem mégy 

öt, leesett a köd 

Hat, hasad a pad 

Hét, dörög az ég 

Nyolc, üres a polc 

Kilenc, kis Ferenc 

Tíz, tiszta víz. 

Ha nem tiszta, vidd vissza, 

ott a szamár, megissza! 

 

88. Megy a hajó a Dunán, 

lemaradt a kapitány! 

Kiabál, trombitál, 

de a hajó meg sem áll! 

 

89. Pista Bácsi fűrészel, 

Dolgozik a fűrésszel 

Húzza, tolja, húzza, tolja, 

Most a bükköt darabolja! 

 

90.  Poros úton kocsi zörög, 

a kereke gyorsan pörög, 

Sári néni vezeti, 

aki látja, neveti! 

 

91. Piros autó nagyon szalad 

Piros autó, mint a pipacs. 

Piros autó ipiapacs, 

megláttam a rendszámodat! 

 

92. Megy a vonat, zakatol, zakatol: 

– Várnak reád, valahol, valahol.  

Fut a kerék, dübörög, dübörög: 

– Lesz még máma örömöd, 

örömöd. 

 

93. Ez a cica fekete, csak a szeme 

tarka, 

Jaj, de jó kis cica volna, 

Hogyha nem karmolna. 

 

94. Jön a vonat, megy a vonat, 

szuszorog, zakatol, 

jön a vonat, megy a vonat, 

kocsikat hazatol. 

. 

95. Körbe-körbe asztal alatt, 

székek között megy a vonat. 
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Elől-hátul ég a lámpa, 

ha beér az állomásra 

 

96. Fut, robog a kicsi kocsi, 

rajta ül a Haragosi, 

din don diridongó. 

Ha kiborul az a kocsi, 

leröpül a Haragosi, 

din don diridongó. 

 

97. Zireg-zörög nyikorog, 

országúton mi forog? 

Kicsi kocsi megy a kútra, 

csak egy kicsi csacsi húzza! 

 

98. Így ketyeg az óra, tik-tak jár 

benne a manócska kalapál. 

Ha megáll az óra, és nem jár, 

alszik a manócska és nem 

kalapál. 

 

99. János bácsi, János bácsi,  

Keljen fel, keljen fel,  

Szólnak a harangok,  

Szólnak a harangok,  

Bimm bamm bumm. 

 

100. Húzzad, húzzad magadat, 

én is húzom magamat, 

szél fújja szoknyámat, 

lobogtatja ruhámat, 

hopp! 

 

101. Boci, boci tarka,  

 Se füle, se farka,  

Odamegyünk lakni, 

Ahol tejet kapni. 

 

102. Fújj, szél, meleg szél, 

Jön a tavasz, fut a szél! 

 

103. Este van már, alkonyul, 

        Nyuszi füle lekonyul, 

     Dorombol a kiscica 

       Aludj te is …… 

 

104. Töröm, töröm a mákot, 

sütök neked kalácsot, 

édes mézzel megkenem, 

neked adom gyermekem. 

 

105. Erre kakas, erre tyúk,  

erre van a gyalogút. 

Taréja, haréja, 
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ugorj a fazékba, zsupsz! 

 

106. Dirmeg, dörmög a medve, 

nincsen neki jó kedve. 

Alhatnám, mert hideg van, 

jobb most benn a barlangba. 

 

107. Aki fázik, vacogjon, 

Fújja körmét, topogjon, 

Öltözködjék bundába, 

Üljön fel a kályhára. 

 

108. Két kis kakas összeveszett, 

a verembe beleesett, 

szil-szál szalmaszál, 

Tengerecki Pál. 

 

109. Kis pillangó picike, 

Ne légy mohó, szállj ide. 

Tarka barka szárnyadon 

Gyönyörködöm én nagyon. 

 

110.Ha én cica volnék, 

 Száz egeret fognék, 

De én cica nem vagyok,  

Egeret sem foghatok. 

 

111. Kelep, kelep, gólyamadár, 

Itt van az ősz, elmúlt a nyár. 

Elmúlt a nyár, itt az ősz, 

Szőlőt őriz már a csősz. 

 

112. Itt a farsang, áll a bál, 

keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 

bokázik a máktörő. 

 

113. Heje-huja vigalom! 

habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

értük van a parádé. 

 

114. Mackók hogyha sakkoznak, 

Roppant ritkán kapkodnak. 

Ketyeghet a sakkóra, 

Nem ijeszt a mackóra. 

 

115. Fáj a kutyámnak a lába, 

Beütötte a szalmába, 

Ördög vitte a szalmáját, 

Mért bántotta kutyám lábát. 

 

116. Harap utca három alatt 

megnyílott a kutyatár. 
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Síppal, dobbal megnyitotta 

kutyafülű Aladár. 

Kutyatár, kutyatár, kutyafülű 

Aladár. 

 

117. Megy a kígyó, csúszik hosszan, 

Ám a lába meg sem moccan. 

Pedig szedné, mint a pinty, 

Csak hát neki lába nincs. 

 

118. Kint a parton a teknősbéka, 

Lassan mászik, majd megáll 

Bent a vízben a teknősbéka, 

Gyorsan úszik mint a hal 

 

 

 

 

 

 


