
 

 

1. Tavasz. 

Jön a tavasz, megy a tél, 

barna medve üldögél. 

Kibújás vagy bebújás? 

Ez a gondom, óriás! 

 

Ha kibújok, vacogok, 

ha bebújok, hortyogok, 

ha kibújok, jót eszem, 

ha bebújok, éhezem! 

https://www.youtube.com/watch?v=3OilQ5hJTlk 

 

Sarkady Sándor: Gólyahír 

- Mi szél hozott, kis futár? 

- Nem szél hozott, napsugár. 

- Kedves gazdád ki lehet? 

- Fűnevelő kikelet. 

- S mi a jó hír aranyom? 

- Sárgulhat a kalapom! 

- Jó a hír, jó a hír, 

Isten hozott, gólyahír! 

https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM 

 

2. Húsvét 

Hová mész te                                          

Kis nyulacska? 

Ingyom-bingyom 

Tá libe 

Tutá libe 

Má libe 

Az erdőbe. 

https://www.youtube.com/watch?v=3OilQ5hJTlk
https://www.youtube.com/watch?v=QBH5T2jxtVM


 

 

Minek mész te                                           

Az erdőbe? 

Ingyom-bingyom 

Tá libe 

Tutá libe 

Má libe 

Vesszőcskéért. 

 

Minek néked 

Az a vessző? 

Ingyom -bingyom 

Tá libe 

Tutá libe 

Má libe 

Kertecskének. 

 

Minek néked 

Az a kiskert? 

Ingyom-bingyom 

Tá libe 

Tutá libe 

Má libe 

Virágoknak. 

 

 

Minek néked 

az a virág? 

Ingyom-bingyom 

Tá libe 

Tutá libe 

Má libe 

Jó anyámnak. 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto


 

Erdő szélén házikó, 

ablakában nagyanyó. 

Lám egy nyuszi ott robog, 

az ablakán bekopog. 

Kérlek segíts én rajtam, 

a vadász a nyomomban. 

Gyere nyuszi sose félj, 

megleszünk mi kettecskén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFzK6so1-As 

 

 

 

 

3.Föld napja 

- Csepp, csepp, csepereg, villan, csattan, megered; 

záporfüggöny, zuhatag - fut a felhő, süt a nap. Jött, ment - jót 

esett: Fűnek, fának jólesett. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs 

 

 

 

 

 

- Száraz tónak nedves partján döglött béka 

kurutytyol. 

Hallgatja egy süket ember, ki a vízben 

lubickol. 

 Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér. 

𝄇 

Vak meglátja, hogy kiugrik, sánta 

utánaszalad, 

kopasz ember haját tépi, a néma meg 

óbégat. 

Sej, haj… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lfTgCV7EYQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFzK6so1-As
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs
https://www.youtube.com/watch?v=3lfTgCV7EYQ


 

 

4. Egészségnap. 

 

Mókuska, mókuska felmászott a fára 

Leesett, leesett, eltörött a lába 

Doktor bácsi, ne gyógyítsa meg 

Huncut a mókus, újra fára megy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oR1CLrYeKIA 

Mutogatós mondóka: 

Nyisd a kezed, zárd ökölbe, 

forgasd csuklód körbe, körbe! 

Tapsolj kettőt, csapj a térdre, 

engedd kezed le a mélybe! 

 Ez a szemem, ez a szám, 

ez meg itt az arcocskám. 

Jobbra-balra két karom, 

forgatom, ha akarom. 

Két lábamon megállok, 

ha akarok ugrálok. 

Nyisd a kezed, zárd ökölbe, 

forgasd csuklód körbe-körbe! 

Tapsolj kettőt, csapj térdedre, 

engedd karod le a mélybe! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oR1CLrYeKIA

