
  

A gráci magyar babaklub dalai, mondókái

Szervusztok gyerekek,
Köszöntelek titeket, 
Szervusz.....szervusz.

Egy csepp aranycsepp,
Szomjas a kéz, itasd meg.
A kis..., a kis...., a kis.... hazamegy.



  

Ölbéli játékok:

Húzzál koma engemet,
Én is húzlak tégedet.
Amelyikünk elesik,
Az lesz a legkisebbik-bik-bik-bik-bik.
A gyereket az ölünkbe vesszük, velünk szemben;
megfogjuk a kezét és ütemre hajlongunk egymás felé.
A végén csiklandozás.

Pista bácsi fűrészel,
Dolgozik a fűrésszel.
Húzza – vonja, húzza – vonja,
Most a bükköt darabolja.
A gyereket az ölünkbe vesszük
velünk szemben
és a lábával fűrészelünk ütemesen.
A bükkdarabolásnál csiklandozás.

Az én apám vízimolnár,
Mit őröl a vízimalmán?
Őröl búzát,
őröl árpát,
őröl rozsot,
kukoricát, kukoricát, kukoricát.
A gyereket az ölünkbe vesszük,
megfogjuk a  kezét és ütemre malmozunk.
A kukoricánál nagyon gyorsan tekerjük a kezeket.
(Nemes Nagy Ágnes)

Dombon állt egy házikó,
Házikóban ládikó,
Ládikóban kerek tálca,
A tálcán meg  öt pogácsa..
Arra ment az egérke,
mind megette ebédre.
Kézzel domb és háztető mutatása
majd ládikó formázása
tálca formázása
az ujjak megfeszítése,
Egér szalad a kisgyermek hasához.

Ciróka, maróka,
Mit fõztél?
Kását.
Hová tetted?
Pad alá. A kiscica megette.

Ciróka, maróka, mit főztél Katóka?
Kavartam babocskát, 
sütöttem pampuskát,
Ide raktam, oda raktam, 
utoljára mind bekaptam. 
Gyermek arcát simogatjuk
keverünk,
tenyereket összeütjük,
ide-oda tesszük a kezeket
hamm.

Töröm-töröm a mákot,
sütök Neked kalácsot,
édes mézzel
megkenem,
Neked adom kedvesem.
Törünk,
gyúrunk,
kenünk,
nyújtjuk a kezünket a kész
kaláccsal.

Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég.
Először lassan, majd gyorsan 
forgatjuk a gyermek kezeit. 

Süti, süti pogácsát,
Papának, Mamának
Meg a kicsi ...-nak
Tapsoljuk a ritmust.



  

Ezzel látok (rámutatunk a baba egyik szemére), ezzel is (másikra mutatunk),
ezzel hallok (rámutatunk az egyik fülére), ezzel is (másikra).
Ezzel érzek illatot (az orrocskájára), ezzel mindent bekapok (szájacskájára).
Ezzel fogok (kezecskéire), ezzel járok (lábacskáira),
boldoggá csak ezzel válok (nyitott tenyérrel ütögetjük a szívecskéjét)
ta-tam, ta-tam, ta-tam, ta-tam (a szívdobogást utánozva ütögetjük a mellét).

Itt a szemem, itt a szám
Ez meg itt az orrocskám.
Jobbra, balra két karom,
Forgatom, ha akarom.
Két lábamon megállok,
Ha akarok, ugrálok.
mutatás szemre, szájra, orra
jobb és bal kéz emelgetése, forgatása
lábak ütögetése, ugrálás

Nyuszi fülét hegyezi,
Bajsza végét pödöri,
répát eszik, ropp, ropp, ropp,
nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp!
Nyuszifület csinálunk a két kezünkkel,
megpödörjük a bajuszunkat,
a szánk elé tesszük a kezünket,
mintha répát ennénk.
nagyot ugrunk.
Nyuszifület csinálunk a két kezünkkel,
megpödörjük a bajuszunkat,
a szánk elé tesszük a kezünket,
mintha répát ennénk.
nagyot ugrunk.

Liccs-loccs, liccs-loccs,
megy a hajó a Dunán,
lemarad a kapitány.
Kiabál, trombitál,
de a hajó meg nem áll. Loccs!
A gyereket az ölünkbe vesszük,
és ütemre himbáljuk őket,
ahogy ring a hajó a vízen .
A Loccs-ra eldöntjük a gyereket.

Csacsi húzza kicsi kocsit,
kicsi kocsi nyekereg,
hej, gazda, lusta gazda,
zsírozd meg a kereket,
leesnek a gyerekek.
Gyereket a térden 
lovagoltatjuk,majd a végén 
hátradöntjük.

Így lovagolnak az
urak,
így a hölgyek,
így a huszárok,
így meg a betyárok.
Lassan lovagoltatjuk a gyereket a
térdünkön.
gyorsabban,
még gyorsabban,
ide-oda hajlongtatjuk, mint ha le
akarna esni.

Egyenes út, egyenes út, egyenes út
Göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út,
Kátyú!

Hullámzik a tenger, tutajról az ember, 
belefordul.



  

Sétálunk-sétálunk,
egy kis dombra lecsücsülünk –
csüccs.

Lassan jár/
száguldozik/
elfáradt a csiga-biga,
Táskájában eleség.
Várja otthon lánya, fia,
Csiga-biga feleség.
A gyereket a hátunkra véve
először lassan,
aztán gyorsan,
aztán megint lassan járunk.
(Gryllus Vilmos)

Kis tornászok vagyunk mi,
szépen tudunk tornászni.
Jobbra és balra hajolunk
és a végén ugrálunk.
Ujjainkat mozgatjuk,
karjainkat forgatjuk.
Előre – hátra hajolunk
és a végén tapsolunk.

Mozgás:

Magunkra mutatunk,
csípőre tett kézzel billegünk.
A többit értelem szerűen.



  

Madarak voltunk,
földre szálltunk,
magot szórtunk,
csipegettünk.
Csipp-csipp-csipp.
Kezünket oldalra tárva lebegtetjük,
leguggolunk a földre,
szóró mozgást végzünk a kezünkkel,
fölcsipegetjük,
megcsipkedjük a gyerekeket.

Valahol,
Valahol, 
Nem messze,
Táncot jár egy bakkecske.
Tip-top
Tipi-topi,
Kop-kop-kop,
Táncoli,
Köteleki,
Botlankod.
Valahol,
Valahol,
Nem messze,
Nótátzik egy bakkecske,
Messzire
Nyekeredik
Mek-mekje.
(Ténagy Sándor)

Kint a parton a teknősbéka lassan mászik, majd meghal
Bent a vízben a teknősbéka gyorsan siklik, mint a hal.
(Gryllus Vilmos)



  

Dalok:

Csip-csip csóka, vak varjúcska,
komámasszony kéreti a szekerét,
nem adhatom oda
tyúkok ülnek rajta, hess!
Összecsípjük a kézfejünket, a végén legyezünk.

Tikk-takk 4x
Így ketyeg az óra tikk-takk, jár
Benne a manócska kalapál.
Ha megáll az óra és nem jár,
Alszik a manócska és nem kalapál.
mutatóujjunkat kinyújtva jobbra-balra ingatjuk,
ökölbe szorított kezeinket összeütögetjük,
megállítjuk a mutatóujjainkat, majd kézlegyintés,
két kezünket összetesszük, fejünk alá tesszük.

Ici-pici pókfi a vízköpőbe bújt,
de jött nagy eső és kimosta a fiút.
Kisütött a nap és felszáradt a víz,
Ici-pici pókfi a köpőbe bújt megint.
Pókmozgást imitálunk a mutató és hüvelykujakkal,
kimossuk a pókfit,
kerek napot mutatunk és lesöpörjük a kezeinkről a vizet,
utána ismét pókmozgás.



  

 Egyszer egy hétpettyes katicabogárka
 elindult megnézni, mi van a világban.
 Hívta a vadgalamb, hívta a vadrózsa,
 ide is meg oda is bekukkant egy szóra.
 Nagy bajuszú cincérek táncra kerekedtek,
 tóparti szúnyogok vígan énekeltek.
 Estére elfáradt katicabogárka,
 éjjeli pillangó hazatalicskázta.

Erdő szélén házikó
Házikóban nagyanyó
Lám egy nyuszi ott robog
az ajtaján bekopog.
Kérlek, segíts énrajtam,
a vadász a nyomomban!
Gyere nyuszi, sose félj,
meg leszünk mi kettecskén.
Tetőt mutatunk,kinézünk az ablakon,
futómozgást utánzunk két ujjunkkal a földön,
bekopogunk.Kérlelünk,puskát mutatunk,
hívjuk a nyuszit,megöleljük a gyereket.

Borsót főztem



  

Cirmos cica haj

Ha én cica volnék

Egyszer volt egy kemence, 
belebújt a kis Bence.
Kormos volt a kemence, 
fekete lett a kis Bence.
Ránézett a mamája, 
nem ismert a fiára.
Becsukta a kemencét,
 jól elverte kis Bencét. 

Ilyen cica mellett

Nyuszi ül a fűben,



  

Évszakok ősz:

Fújja szél a fákat,
letöri az ágat – reccs.
Hajlongunk,
kezünkkel utánozzuk az ág letörését. 

Dombon törik a diót, a diót,
rajta vissza mogyorót, mogyorót,
tessék kérem megbecsülni
és a végén lecsücsülni – csüccs.
Körben állunk, egymás kezét megfogva,
lindulunk,majd irányt váltunk, 

megállva tapsolni kezdünk,lecsücsülünk.

Gomba, gomba, gomba,
nincsen semmi gondja.
Ha az eső esik rája,
nagyra nő a karimája.
Az eső csak neveti,
van kalapja, teheti.
Fejsimogatás körbe-körbe,
kézlegyintés a nincsent mutatva,
ujjmozgatással esőt hullatunk,
magasra emeljük karjainkat,
körözünk egyet,
nevetünk,
finoman fejünkre ütögetünk.

Ki lakik a dióhéjban? -
Nem lakhat ott bárki, csak Dióbél bácsi.
Ha rácsapsz a dióhéjra,
Kinyílik a csontkapuja,
és cammogva előmászik
vén Dióbél bácsi-
csak a  szádat tátsd ki!
(Csoóri Sándor)

Badacsonyi szőlőhegyen két szál vessző.
Szél fújja, fújdogálja, harmat hajdogálja.
Hol a tyúknak a fia? Talán mind felkapdosta,
Csűr ide, csűr oda, kass ki bárány kass oda.



  

Évszakok tél:

Ha-ha-ha havazik
He-he-he hetekig,
Hu-hu-hu hull a hó,
Hi-hi-hi jaj de jó!

Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,
földig érő kucsmába,
Nyakig érő csizmában
burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára -
mindjárt megmelegszik.
(Kányádi Sándor)

Liccs-loccs locsogó,
Esik eső, hull a hó.
Hull a hó, hull a hó,
Hógolyózni, jaj de jó!
Ujjmozgatással az esőesést
és a hóesést utánozzuk.

Hull a hó, hull a hó,
Lesz belőle takaró?
Erdő, mező megáldja,
Lesz egy derék bundája.



  

Évszakok tavasz:

Eresz alól fecske fia idenéz-odanéz.
Van-e hernyó, hosszú kukac ízesebb, mint a méz?
Csőrét nyitja ám, buzgón, szaporán.
Kisbendőbe mindenféle belefér igazán.
Ide-oda nézegetünk kerzünket a homlokunkhoz tartva,
mutatóujjunkkal hernyómozgást utánzunk
csőrt utánozva mozgatjuk kezünket,
a hasunkat simogatjuk.

Fújj, szél, meleg szél,
Jön a tavasz, fut a tél!

Gyere, tavasz,
Várva várlak,
Hozz zöld ruhát
Fűnek, fának!

Én kis kertet kerteltem,
Bazsarózsát ültettem,
Szél, szél, fújdogálja,
Eső, eső veregeti, hú!

Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.
Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.

Minden madár társat választ,
virágom, virágom.
Minden madár társat választ,
virágom, virágom.

Hát én immár kit válasszak,
virágom, virágom?
Hát én immár kit válasszak,
virágom, virágom?

Te engemet s én tégedet,
virágom, virágom.
Te engemet s én tégedet,
virágom, virágom.

(Weöres Sándor)



  

Ünnepek:

Mikulás, Mikulás kedves Mikulás,
Gyere már, gyere már minden gyerek vár,
Krumplicukor, csokoládé jaj de jó,
De a virgács jó gyereknek nem való.
Mikulás, Mikulás kedves mikulás
Gyere már gyere már minden gyerek vár.

Éj-mélyből fölzengő
Csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling
Tél öblén halkan ring.
Földobban két nagy ló
Kop-kop-kop -nyolc patkó.
Nyolc patkó -kop-kop-kop
Csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
Csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő -csing-ling-ling
Tél öblén távol ring. 
(Weöres Sándor)

Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár.
A kávészem int neki,
míg az örlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
Habos fánk a jutalom
Mákos patkó, babkávé,
ez aztán a parádé.
(Gazdag Erzsi)

Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegében.

Jaj, de szép a karácsonyfa
Ragyog rajta a sok gyertya.
Itt egy szép gömb, ott egy labda.
Jaj de szép a karácsonyfa!

Kezem, lábam, jaj, de fázik,
Talpam alatt jég szikrázik.
Ha szikrázik, hadd szikrázzon,
Azért van ma szép karácsony!

Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra!
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!
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