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Illusztrálta:  Tálos Aisa 

Pintér Dorka 



 

1. Kerekecske dombocska 

Magyar népkölés 

 

Kerekecske dombocska, 

Itt szalad a nyulacska, 

Itt a nyoma, itt a nyoma, 

Itt meg van a csiklandója. 

 

 

 

2. Cini-Cini muzsika 

Magyar népköltés 

 

Cini-cini muzsika, 

Táncol a kis Zsuzsika, 

Jobbra dül, meg balra dül, 

Tücsök koma hegedül. 

 

 

 



 

3. Csip-csip csóka 

Magyar népköltés 

 

Csipp-csipp csóka, vak varjúcska, 

Komám asszony kéreti a szekerét, 

Nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. 

Beszélve: Hess le tyúkok, hess, hess! 

 

4. Borsót főztem 

Magyar népköltés 

 

Borsót főztem, 

Jól megsóztam, 

Meg is paprikáztam. 

Ábelele, bábele fuss! 

 

 

 

 

 



5. Tente , baba, tente 

Magyar népi ringató 

 

Tente baba tente,  

a szemedet hunyd be, 

aludj, ringó-bingó,  

pici rózsa bimbó. 

Alszik az ibolya,  

csicsija, babuja. 

 

 

6. Én kiskertet kerteltem 
 

Én kiskertet kerteltem, 

Bazsarózsát ültettem. 

Szél, szél fújdogálja, 

Eső, eső veregeti, hú! 

 

 

 

 



 

7. Aki nem lép egyszerre 

 

Aki nem lép egyszerre, 

Nem kap rétest estére. 

Pedig a rétes igen jó, 

Katonának az való. 

 

Nem megyünk mi messzire, 

Csak a világ végire. 

Ott sem leszünk sokáig, 

Csak tizenkét óráig. 

 

8. Húzz, húzz engemet 

Magyar népköltés 

 

Húzz, húzz engemet, én is húzlak tégedet, 

Amelyikünk elesik, az lesz a legkisebbik. 

 

 

 
 

 

 



9. Esik az eső 

Magyar népköltés 

 

Esik az eső, hajlik a vessző, 

Haragszik a katona, mert megázik a lova. 

 

 

10. Lóg a lába… 

Magyar népköltés 

 

Lóg a lába lóga,  

nincsen semmi dolga,  

mert ha dolga volna,  

a lába nem lógna. 

 

 

 

 

 



11. Szabó Lőrinc – Ádám Jenő 

Hangverseny 

 

Háp, háp, háp, jönnek a kacsák, 

Hű de éhes, hű de szomjas ez a társaság! 

 

Bú, bú, bú! Boci szomorú, 

De hogy feszít tyúkjai közt a kukuríkú! 

 

Röf, röf, röf! Orra sárba döf: 

Sonka lábán kucu néni fürödni döcög. 

 

Bú, röf, háp! Sípok, trombiták, 

Hangos szóval így köszönt e díszes 

társaság. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

12. Gazdag Erzsi – Kodály Zoltán 

Árkot ugrott a szúnyog 

 

Árkot ugrott a szúnyog kitörött a lába. 

Szaladtak a szúnyogok szúnyog patikába. 

 

Szúnyog úr a patikus, maga rakta sínbe, 

Nem vitték a kórházba, kinn fekszik a 

színbe. 

 

Jönnek is a rokonok, ismerősök sorra, 

Gyűlik a sok sütemény, rétes, béles torta. 

 

Meg is gyógyul egykettőre, összeforrt a 

lába, 

S örömében felmászott a jegenyefára. 

 

 

 

 



13. Weöres Sándor - Kodály Zoltán 

 

Kisegér, kisegér, minden lukba belefér. 

Belefér, belefér, hiszen azért kisegér. 

 
 

14. Gazdag Erzsi 

Vidám trombitások 

 

Egy kis malac, röf-röf-röf, 

Trombitálgat: töf,töf,töf, 

Trombitája, víg ormánya 

Földet túrja, döf,döf,döf. 

 

Jön az öreg, meglátja. 

Örvendezve kiáltja: 

„Röf-röf-röf, csak rajta fiam! 

Apád is így csinálja.” 

 

Most már együtt zenélnek. 

Kukoricán megélnek. 

„Töf-töf-töf-töf, röf-röf-röf-röf…” 

Ezek ám e legények. 

 

 

 



15. Weöres Sándor 

Csupa fehér 

 

Reggel süt a pék, süt a pék gezemice 

lángost. 

Rakodó nagyanyó beveti a vánkost. 

 

Reggel nagy a hó, nagy a jég, belepi a 

várost. 

Taligán tol a pék gezemice lángost. 

 

16. Weöres Sándor- Kodály Zoltán 

Jön a kocsi 

 

Jön a kocsi, most érkeztünk, 

Jaj de nagyon eltévedtünk. 

Derekasan áztunk, fáztunk, 

No de kicsit elnótáztunk. 

 

Jegenyefa ingó, bingó, 

Rajta ül az ázott holló. 

Teregeti csapzott tollát, 

Keserüli holló voltát. 



 

17. Donászy Magda 

Télapó itt van 

 

Télapó itt van, hó a subája, 

Jég a cipője, leng a szakálla. 

Zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyág. 

 

Két szarvas húzta, szán repítette, 

Gömbölyű zsákját százfele vitte. 

Zsák, zsák, teli zsák, 

Piros alma, aranyág. 

 

18. Weöres Sándor 

Ültem ringó kis ladikon 

 

Ültem ringó kis ladikon, 

Úszott két szép rózsaszirom. 

Az egyik az apué, a másik az anyué,  

harmadika nincs. 

 



19. Csukás István 

De jó a dió 

 

De jó a dió! Fütyül a rigó. 

Vidám dala száll: élni, jaj de jó! 

 

Gyere, te rigó, itt van a dió: 

Héja ropogó: bele csuda jó! 

 

 

20. Weöres Sándor 

Fut szalad a pejkó 

 

Fut, szalad a pejkó, kergeti a Ferkó, 

Ne kergesd, te Ferkó, elszalad a pejkó! 

 

 

 

 

 

 


