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  MONDÓKA  MOZGÁS

1., Csip-csip csóka,
vak varjúcska.
Komámasszony kéreti a szekerét,
nem adhatom oda, 
tyúkok ülnek rajta.
HESS, HESS, HESS!
(Hess, pipi, a fára, 
ángyom ablakára!) 

Az anya megfogja a gyermek kezét, fel-le, 
illetve jobbra-balra emelgeti neki, a végén
elengedi, és „lerázza a kezét”. 

2., Ég a gyertya, ég.
El ne aludjék.
Aki lángot látni akar,
mind leguggoljék!

Az anya és gyermek egymás mellett, vagy 
egymással szemben áll. Az utolsó sornál leguggolnak. 

3., Ég a gyertya, ha meggyújtják,
mikor a szép táncot járják. 
Járjad, járjad jó kislányka, 
hogy dobogjon ez az utca.
Állj ki már, rózsaszál!

Anya és gyermek között, illetve csoportos
foglalkozáson is használható. Egymás kezét fogva, 
körbe- körbe járnak, nagyokat dobbantanak, a végén 
egy anya-gyermek páros kiáll. 

4., Zsipp- zsupp, kenderzsupp,
ha megázik, kidobjuk.
Zsupsz!

Anya fogja a gyermek kezeit, apa fogja a
lábait, felemelik, jobbra-balra hintáztatják. A végén 
leteszik az ágyra vagy a földön lévő párnára. 

5., Sétálunk, sétálunk,
egy kis dombra lecsücsülünk, 
csüccs!

Családban, vagy foglalkozáson (több emberrel)
megvalósítható. Hosszú sorban állnak egymás mellett. 
A végén leülnek( leguggolnak). 

6., Ugráljunk, mint a verebek,
rajta gyerekek!

A szülő térdelhet, miközben mondja a mondókát, fogja 
a gyermek kezét, aki ugrál, együtt is ugrálhatnak vagy 
hónaljánál fogva fel-le emelgeti a gyermeket. 
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7., Cini- cini muzsika, 
táncol a kis Zsuzsika,
Jobbra dűl, meg balra dűl,
tücsök koma hegedül.

A szülő térdel, a gyermek vele szemben áll.
A szülő fogja a gyermek karját, a szöveggel megegyezően
jobbra és balra dönti, táncoltatja. 

8., Aki nem lép egyszerre,
nem kap rétest estére.
Pedig a rétes nagyon jó,
katonának az való. 

Családban úgy valósulna meg, hogy a szülők 
(és ha van testvér(ek) a kisgyerekkel együtt menetelnek. 
Csoportos foglalkozáson mindenki együtt menetel. 

9., Jár a baba jár, 
mint a kismadár.
Holnapután kertek alatt
lepkét is fog már.
Jár a baba jár, 
mint a kiskirály.
Szedegeti a lábát, 
koptatja a bocskorát.

A szülő a gyermek háta mögött áll, onnan segíti
a gyermeket a járásban. 

10., Gólya viszi a fiát, 
hol leteszi, hol felveszi, 
viszi, viszi, itt leteszi, hopp!

Két felnőtt tartja a gyermeket, a szövegnek
megfelelően hol leteszik, majd felemelik. A legvégén
lerakják a földre. 

11., Borsót főztem, 
jól megsóztam, 
meg is paprikáztam.
Ábele, bábele, fuss!

„Borsót főztem”: a levegőbe kevergetnek.
„jól megsóztam”: ujjak összedörzsölése.
„meg is paprikáztam”: tenyerek összedörzsölése. 
„Ábele, bábele, fuss”: tapsolás. 

12., Lóg a lába, lóg a, 
nincsen semmi dóga, 
mert ha dóga volna, 
a lába nem lógna!

A szülő pár centire felemeli a gyermeket a
földről, majd úgymond rugóztatja: leereszti a földhöz, 
majd vissza felemeli. Ugyanez a mondóka használható, ha 
a gyermeket szoktatják a víz hőmérsékletéhez: egyre jobban
belemártják, míg a végén az egész teste meg nem szokta.

13., Dobi, dobi hátát, 
rakoncai pálcát.
Mondd meg nékem, te kislány, 
melyik újjal böklek meg? 

A szülő finoman dobogtatja vagy simogatja
a gyerek hátát. A végén az egyik ujjával megböki a hátat. 

14., Kip-kop, kopogok, 
találd ki, hogy ki vagyok!

Hasonló lehet a mozgás, mint az előzőnél.
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15., Bújj, bújj, zöld ág,
zöld levelecske!
Nyitva van az aranykapu, 
csak bújjatok rajta!
Rajta, rajta, 
leszakadt a pajta, 
benn maradt a macska. 
Kukorica kása, 
ne menj a padlásra!

Célszerű, ha ennél a feladatnál három 
felnőtt van jelen. Két felnőtt összekulcsolt kézzel kaput tart. 
A harmadik a gyermeket az ölébe fogva, vagy maga előtt 
vezetve bújik át a kiskapun. 

16., Én is pisze, te is pisze, 
Gyere, pisze, vesszünk össze!

A felnőtt a gyermek orrához simítja az övét.
Lehet játszani a gyermek öltöztetése, mosdatása közben, 
illetve evés, alvás előtt/után.

17., Fújjad szél a fákat, 
Letöröd az ágat: 
Reccs, reccs, reccs!

Az anya térdel, vele szemben a kisgyermek, 
akinek fogja a kezét. 
„Fújjad szél a fákat”: Felemelt kezüket jobbra-balra hajlítják.
„Letöröd az ágat”: Hirtelen leeresztik a kezüket maguk 
mellé.
„Reccs, reccs, reccs”: Tapsolás.

18., Baba, ülj a térdemre, 
Lovagoljunk Szegedre. 
Ott árulják a rózsát, 
Kapsz belőle bokrétát!

Az anya egy széken ül, ölében vagy térdén
a gyermek. A mondóka közben fel-le mozog az anya lába, 
ezzel imitálva a lovaglást. 

19., Mackó, mackó, ugorjál, 
Sürögjél és forogjál!
Tartsd fel a mancsodat, 
Tegyed szét a lábodat!
Ugorj ki!

Inkább nagyobb gyerekeknél kivitelezhető.
„Mackó, mackó, ugorjál”: Két lábon ugrálnak. 
„Sürögjél és forogjál”: Ugrálás közben egy kört írnak le.
„Tartsd fel a mancsodat”: Mindkét kezet fel kell emelni.
„Tegyed szét a lábodat”: Terpeszbe ugranak. A legvégén 
pedig megállnak.

20., Án-tom, ti-ti-om, 
Bokros liliom, 
Akár erre, akár arra, 
Seje-huja, hopp!

A szülő segíti a gyermek járását, a mondóka
feléig sétálnak. Majd jobbra, balra mutatnak, a ’hopp’
résznél pedig ugranak.

21., Uccu lábam, járd ki most, 
Nem parancsol senki most!

Vagy egyenletesen lépkednek vagy 
folyamatosan ugrálnak. 

22., Tekeredik a kígyó, 
rétes akar lenni. 
Tekeredik a rétes, 
kígyó akar lenni. 

Több személlyel lenne ideális. Egymás kezét
fogva kanyargósan bejárják az egész szobát.
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23., Levendula ágastul, 
Ugorj egyet párostul!
Azért adtam egyszer meggyet, 
Hogy velem is ugorj egyet!

A szülő vagy szülők fogják a gyermek
kezét. „Ugorj egyet párostul” résznél együtt ugranak.

24., Két kis madár ül a fán, 
egyik Péter, másik Pál, 
szállj el, Péter, szállj el, Pál, 
gyere vissza, Péter, 
gyere vissza, Pál!

Az anya fogja a gyermek kezét, ha tudja, akkor
a mutatóujjait. A két mutatóujj szimbolizálja a madarakat, 
amelyek szemmagasságban helyezkednek el.
Amikor a madarak elszállnak a kezeket a gyermek háta 
mögé, vagy teste mellé helyezzük. Amikor visszajönnek, 
újból előttünk vannak.

25., Fél lábodat fölemeled, 
A másikat bicegteted, 
Bic-bic-bic, 
Sánta a bíbic!

Fél lábon állva mondjuk a verset.

26., Gólyát látok, 
egy lábon állok, 
aki nem áll egy lábon, 
szamár lesz az a nyáron.

Hasonlóan az előzőhöz, az egyik lábat
felemelve mondjuk.

27., Túl a berki határon
Csacsi ül a szamáron.
Egy a másra rákiált
Egy i-á-t, két i-á-t:
Szamár viszi a fiát. 

A gyermeket a szülő a hátán viszi, vagy ölében.

28., Sétálunk, sétálunk, 
erdőt, mezőt bejárunk, 
dimbet-dombot megmászunk, 
mikor aztán elfáradunk, 
egy kis dombon lecsücsülünk, 
csüccs!

A szülő és a gyermek egymás kezét vagy 
karját fogva megy, a legvégén leülnek. 

29., Hadd nézzek kis tenyeredbe. 
kukukk, kukukk, mi van benne? 
Kerekecske, dombocska, 
merre fut a nyulacska?

A szülő megfogja a gyermek tenyerét; 
’kukukk’ résznél közelebb teszi a gyermek tenyerét az 
arcához. ’Kerekecske’ résztől kezdve cirógatja a tenyerét, a 
végén pedig a gyermek egész testét megcsiklandozza.

30., Áll a baba, áll, 
Mint a gyertyaszál, 
Ákombákom, tanulj tőle, 
Vitéz Varga Pál. 

Bármely alkalommal alkalmazható, amikor
a gyermek már egyedül áll, vagy járni tanul. 
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31., Érik a meggyfa, 
hajlik az ága, 
alatta vagyon
barna kislányka. 
Kapd be szívem, kapd be, 
akit szeretsz, kapd be!
Hajlik a meggyfa, 
nagy az árnyéka, 
benne forog kis menyecske, 
akit szeretsz, kapd be!

A gyermek kezét felemeljük, az egész
testével jobbra, balra, esetleg előre, hátra dülöngélünk.

32., Hipp, hopp, haja hopp, 
erre van a haja hopp.
Erre ki, erre be, 
erre kanyarodjunk be!

Az anya és gyermek minden ’hopp’ szónál 
ugrik egyet. Az ’erre’ szónál egyszer jobbra, egyszer balra
mutatnak, majd a végén fordulnak egyet maguk körül. 

33., Erre bic, arra bök, 
Kicsi fejed sütőtök!

A szülő térdel, vele szemben áll vagy ül a gyermek. 
„Errebic”: a gyermek egyik arcához érinti az anya az övét. 
„Arra bök”: a másik archoz érinti.
Majd a végén a két homlokukat finoman összedörzsölik.

34., Csukd be szemed, 
csukd be szád, 
most mosom az arcocskád. 
Csukd be szemed, 
csukd be szád, 
most mosom a hajacskád. 

A legjobb ezt a mondókát fürdetés közben használni. A 
szöveghez hűen a gyermeknek be kell csuknia a szemét, 
száját. Az anya a szöveghez igazítva mossa a gyermeket. 

35., Hopp, hopp, hopp, 
így megy a galopp!
Így fut a ló tüskén, bokron, 
tudja, jó abrak van otthon. 
Így megy a galopp, 
hopphopp, hopphopp, hopp!

Két verzióban is véghez lehet vinni.
1.: Az apa vagy anya a hátán viszi a gyermeket, így ugrálnak.
2.: A szülő maga előtt vezeti a gyermeket, a ’hopp’ részeknél 
ugranak egyet, a többinél sétálhatnak.

36., Paprika Jancsi zöld erdőben, 
Két cintányér a kezében, 
Csin-csin-csin. 

A szülő térdel, vele szemben van a gyermek. 
A szülő vagy mutatja a gyereknek, ahogy két tenyerét 
összeüti, a gyermek pedig ezt leutánozza. Másik megoldás 
lehet, hogy a szülő fogja a gyermek kezét, így segíti neki az 
összeütést. 

Források: 
1-15. mondóka: Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1. – DUNAKANYAR 2000
16-22. mondóka: Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 2. – DUNAKANYAR 2000
23-26. mondóka: Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 3. – DUNAKANYAR 2000
27-36. mondóka: Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 4. – DUNAKANYAR 2000


