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ZENEOVIS INDULÓ

Hahó Világ! Nagy dolog!
Én zeneovis vagyok!
Tapsolok és táncolok,
Jó ütemben mozdulok!

Ének és sok mondóka,
zeneovis mind tudja.
Dallamokba merülök,
zene szárnyán repülök.
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Ez én vagyok

Ujujj! Mozog az ujj. /ujjak mozgatása/ 
Ez kéz, ide nézz! /kéz felmutatása/ 
Tenyeremből jön a kéz. /tenyér megsimítása/ 
Ujjtól vállig az egész. /kar végig simítása ujjbegytől a vállig/
 
Felemelem a kezemet, /kar magas tartásba emelése/ 
Megfogom a fejemet, /fej két kézbe fogása/ 
Ide-oda ingatom /ingatás/ 
Kézbe fogom, eldobom. /eldobás imitálása/ 
Eldobnám, de nem jön le, /fejet fogva fejrázás/ 
Nyakam tartja végibe /nyak megfogása/ 
Szemem nézi nem látja, /szemre mutatás/ 
Szájam pedig kiáltja: /kéztölcsér száj elé/ 
Hol a nyakam? / u.a. / 
Fogd meg kéz! / u.a. / 
Hát ennyi az egész? /kar „tanácstalan” széttárása/
 

Nem úgy! Nem úgy! /mutatóujj ingatása oldalra/ 
Nézd meg jobban! /előre mutogatás/ 
Itt a hasam. /has körbe simítása/ 
Itt meg koppan. /váltott kézzel kopogtatás a mellkason/ 
Hát itt meg mi dobban? /tenyér szív fölé helyezése/ 
A szív! / u.a/ 
Lépj ki jobban, /gyors helyben lépkedés/ 
Fussál gyorsan! /helyben futás/ 
Most a szíved kalimpál, / u.a./ 
Ha fut a láb. kalimpál. /u.a/ 
Állj! 

Min állsz? /mutatóujj felemelése figyelmeztetőleg/ 
A lábamon. /láb simítása/ 
Látom, ezt már jól tudod. /kiegyenesedés/ 
Kezdjük elölről a verset, 
A címe az: 
EZ ÉN VAGYOK! /magamra mutatás/

(Erdei G. Mihály)

A KIS JÁTSZÓTÁRSAK
Ismertem egy kisfiút, a szülei annyira szegények voltak, hogy semmi játékot nem tudtak ven-
ni neki.
És mégis voltak játékai!
A saját szeme, szája, a füle és az orra, a haja és a nyaka, a két karja és a két keze-lába.
A haja játszott és táncolt a széllel; a füle tele volt madárénekkel, patakzúgással; az orra a 
virágok és bolygók illatával. a párolgó leves szagával, amit az édesanyja a tányérjába mert. 
A keze soha egy percig nem maradt nyugton, s a két lába is egész nap futkosott, ugrált a 
boldogságtól. Két csodálkozó, nagy szeme pedig örökösen az eget s a földet járta, miközben 
a szája fáradhatatlanul kérdezett és nevetett. 
Hát nem csupa vidámság így az élet?
Aztán, amikor eljött az este, a hold és a csillagok, s egyszerre elsötétedett a világ – a kis-
fiú szája is összecsukódott, nem kérdezett, nem nevetett többet, a füle nem figyelgette a 
hangokat, a nyaka nem forgott hol erre, hol arra, a két karja se nyúlkált, hadonászott: szép 
csöndben odafeküdt a keze a takaróra, a haja meg a párnára. Csak a lába nyújtózott még 
egyet-kettőt – aztán már az se.
S akkor…akkor a szeme is lecsukódott egészen.
És a kisfiú játékai – a szeme, a szája, füle, az orra, haja, nyaka, két keze, lába, karja – mind 
együtt elaludtak. 
És mind együtt ébredtek fel reggel, hogy újrakezdjék a játékot. 

(Mészöly Miklós)
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Kiszáradt a diófa,
nem játszhatunk alatta.
Majd megújul tavaszra,
majd játszhatunk alatta.

(magyar népi gyerekdal)

Ereszkedik le a felhő,
Hull a fáról őszi eső,
Hull a fának a levele,
Mégis szól a fülemüle.

(ismeretlen szerző – Bogárdi Aliz)
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Hej, a sályi piacon, piacon,
almát árul egy asszony, egy asszony.
Jaj, de áldott egy asszony, egy asszony,
Hatot ad egy garason, garason.

(magyar népi gyermekdal)
– Kicsi Kati, hova mész?
– Piacra.
– Minek mész a piacra?
– Vásálni.
– Mit vásálsz a piacon?
– Káposztát.
– Kinek vásálsz káposztát?
– Kecskémnek.
– Szereti a káposztát?
– Szereti. 
– Mit csinál, ha hazamész?
– Hamm! Azonnal megeszi!

   (Kormos István)
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Törpetánc

Fenn a hegyen, 
körbe-körbe, 
Tűztáncot jár 
három törpe. 
 
Rátiporva 
kőre, rögre, 
azt huhogják 
megpörögve: 

Hipp,-hopp, 
hepe,-hupa, 
avar,-muhar, 
jaj, de puha! 
 
Zeng a daluk 
mindörökre, 
Törpe bögre, 
görbe bögre.

(Tamkó Sirató Károly)
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Ha-ha-ha, havazik
he-he-he, hetekig
hu-hu-hu, hull a hó
hi-hi-hi, jaj, de jó!

(ismeretlen szerző)

Hull a hó, hull a hó, lesz belőle takaró.
Erdő – mező megáldja, lesz egy derék bundája.

(népi mondóka)
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Karácsony

Csengettyűk csengetnek,
gyerekek nevetnek,
fény csillan faágon,
eljött a Karácsony.

Kis gyertyák lobognak,
szemecskék ragyognak,
kezecskék dolgoznak,
A szívek dobognak.

Gyere és ünnepelj,
a dalom átölel,
öröm és szeretet
töltse meg lelkedet!

(Tamás Éva - Pozsgai Tamás)

Nosza, pajtás, keljünk fel,
 Nézz az Égre, minő jel!
 Hallod-é az éneklést
 Mindenfelől a zengést?
 Valami lesz ebből,
 mert ezt soha többől 
Eddig senki nem látta,
 és ezt nem is hallotta.
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Kicsi vagyok én

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én,
Mint a tüdő a fazékból, 
kidagadok én. 

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
apámnál is, anyámnál is 
nagyobb leszek én.
 
Kicsi vagyok én, 
erős leszek én, 
világ minden óriását 
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, 
bátor leszek én, 
óriások palotáját 
elfoglalom én. 
 
Kicsi vagyok én, 
nagy úr leszek én, 
aranyszobát adok minden 
testvéremnek én. 
 
Kicsi vagyok én, 
vezér leszek én, 
én leszek a legjobb ember 
a föld kerekén!

(Szabó Lőrinc)

Jancsi bohóc

Hipi-hop, 
Itt vagyok, 
Szamárfület 
Mutatok. 
Hoplá-hó, 
Táncolok, 
Ugye milyen 
Szép vagyok? 
Orrom retek, 
Fülem kajla, 
Aki itt van, 
Hangom hallja: 
Jancsi bohóc 
Az én nevem, 
Aki sír, azt 
Kinevetem!

(Drégely László-Bogárdi Aliz)
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Hej, tulipán, tulipán, 
Teljes szegfű, szarkaláb, 
Tele kertem zsályával, 
Szerelemnek lángjával. 
 
Nyisd ki rózsám kapudat, 
Hadd kerüljem váradat, 
Rózsafának illatja 
Az én szívem biztatja.

(magyar népköltés)

Gólya bácsi, gólya, hol jártál azóta? 
A tengeri tóba. 
Mivel jöttél haza? 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

(magyar népköltés)
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Vágtat a gazda a vasderesen, 
Bumsztata bumsztata bum! 
Lánya mögötte feszít begyesen, 
Bumsztata bumsztata bum! 
Varjú kiált, s lepotyog valahány, 
Bumsztata bumsztata bum! 
Lába kezét töri ló, papa, lány, 
Bumsztata bumsztata bum! 
Röppen a varjú, kacag komiszan, 
Bumsztata bumsztata bum: 
- Holnap is erre jöhetnek, uram! - 
Bumsztata, bumsztata, bum!

(Angol népköltés)

Bóbita, bóbita táncol, 
Körben az angyalok ülnek, 
Béka-hadak fuvoláznak, 
Sáska-hadak hegedülnek.
Bóbita, bóbita játszik, 
Szárnyat igéz a malacra, 
Ráül, igér neki csókot, 
Röpteti és kikacagja.
Bóbita, bóbita épít, 
Hajnali köd-fal a vára, 
Termeiben sok a vendég, 
Törpe-király fia-lánya.
Bóbita,bóbita álmos, 
Elpihen őszi levélen, 
Két csiga őrzi az álmát, 
Szunnyad az ág sűrűjében.

(Weöres Sándor)
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Le az úton le-le-le
Piros rózsa levele
Szakajtottam belőle
Itt van a kebelembe.

Járd ki lábam, járd ki most
nem parancsol senki most
Ha parancsol, ha nem is
járd ki lábam akkor is!

(Magyar népköltés, Bogárdi Aliz)

Almavirággal 
futkos a szellő, 
akár egy kócos
 semmirekellő. 

Kócosnak kócos, 
de nem mihaszna, 
okot nem ád ő 
soha panaszra. 

Füttyöget olykor, 
mintha ő volna 
a kertek kedves 
sárgarigója. 

Meghintáztatja 
ágon a fészket, 
leszáll a földre: 
fűhegyen lépked. 

Illeg és billeg, 
s ha dolga nincsen,
 elüldögél egy 
kék nefelejcsen.

(Kányádi Sándor)
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Lepke, lepke szállj le,
szállj le a kezemre,
mézem is van, cukrom is,
válogathatsz benne.

A három pillangó meséje

Szereplők: 3 pillangó, tulipán, liliom, Nap

 
 
 
 
Hol jártál, báránykám?            Zöld mezőben, asszonykám.
Mit ettél, báránykám?               Édes füvet, asszonykám.
Mit ittál, báránykám?         Forrás vizet, asszonykám.
Ki vert meg, báránykám?   Szomszéd legény, asszonykám. 
Mivel vert meg, báránykám?  Fütykös bottal, asszonykám.
Sírtál-e, báránykám?                Sírtam, biz én, asszonykám.
Hogy sírtál, báránykám?    Ehem-behem, asszonykám.

 

Hol jártál báránykám?

http://dalok.theisz.hu/?page=song&id=HolJartalBaranykam

Hol jártál, báránykám?        Zöld mezőben, asszonykám.
Mit ettél, báránykám?         Édes füvet, asszonykám.
Mit ittál, báránykám?         Forrás vizet, asszonykám.
Ki vert meg, báránykám?      Szomszéd legény, asszonykám.
Mivel vert meg, báránykám?    Fütykös bottal, asszonykám.
Sírtál-e, báránykám?          Sírtam, biz én, asszonykám.
Hogy sírtál, báránykám?       Ehem-behem, asszonykám.
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Édesanyám, mandulafa virága.
Köszönöm, hogy megszültél e világra.
Öledbe hajtom fejemet, 
homlokomon nyugszik kezed.

Édesanyám, mandulafa virága.
Életemért örök bennem a hála
Hangod lágy selyme simogat,
szívdobbanásod hívogat.

Édesanyám, mandulafa virága.
egy gyermeknek sincs nálam szebb világa
arcod fénye, csönd-mosolyod,
szebb, mint égen a csillagok…

Édesanyám, mandulafa virága.
őrizz engem, óvón, féltőn, vigyázva,
csodálom én szép szemedet, 
fogd mindig a két kezemet.

(Tamás Éva-Bogárdi Aliz)
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Nyári rajz 
Hogy mit láttam? Elmondhatom. 
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem, 
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó, 
ez itt az út, felénk futó, 
ez itt akác, ez itt levél, 
ez itt a nap, ez itt a dél. 
Ez borjú itt, lógó fülű, 
hasát veri a nyári fű, 
ez itt virág, ezer, ezer, 
ez a sötét gyalogszeder, 
ez itt a szél, a repülés, 
az álmodás, az ébredés, 
ez itt gyümölcs, 
ez itt madár, 
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem, 
ha hull a hó, nézegetem. 
Nézegetem, ha hull a hó, 
ez volt a ház, ez volt a tó.

(Nemes Nagy Ágnes)
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Kemence, kemence,
mit süt a kemence
cipót és kalácsot,
reggelre meglátod.

Kemence, kemence,
mit süt a kemence
kiflit és kenyeret,
ehetünk eleget.

Kemence, kemence
mit süt a kemence,
rétest és pogácsát,
kínáld meg a mamát.
(Tamás Éva-Bogárdi Aliz)

A malomnak nincsen köve, mégis lisztet jár, mégis lisztet jár, 
tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár, 
tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. 
 
Adsza rózsám a kezedet, forduljunk egyet, forduljunk egyet, 
aztán menjünk ki a kertbe, hadd szedjünk meggyet, 
aztán menjünk ki a kertbe, hadd szedjünk meggyet.
(Magyar népdal)
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Jó éjszakát

Ezernyi álmos kis madárka 
Fészkén lel altató tanyát, 
Elrejti lombok lenge sátra;
      Jó éjszakát!

Sóhajt a forrás, néha csobban, 
A sötét erdő bólogat – 
Virág, fű: szendereg nyugodtan,
      Szép álmokat!

Egy hattyú ring a tó vizében, 
Nádas-homályba andalog; 
Ringassanak álomba szépen
      Kis angyalok!

Tündérpompájú éji tájon 
Felkél az ezüst holdvilág; 
Összhang a föld, egy édes álom…
      Jó éjszakát!

(Mihail Eminescu – Dsida Jenő fordítása)
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