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Bevezető
Jelen kiadványunk egy ötletgyűjtemény a súlyosan, halmozottan fogyatékos
személyekkel foglalkozó szülőknek, hozzátartozóknak, bébiszittereknek, a
területen dolgozóknak és mindenkinek, akit érdekelnek a magas támogatási
szükségletű személyek és a velük közvetlen kapcsolatban állók világa.
Kiadványunk azokra a tapasztalatokra épül, amelyek a COVID-19 járványügyi
helyzet következtében alakultak ki a családok és szakemberek online térben
történő együttműködésével kapcsolatban. Hogyan teljen egy nap, mikor nem lehet
igénybe venni a megszokott szolgáltatásokat, mikor a napirend nem a megszokott
módon alakul? Hogyan kössük le gyermekünk figyelmét, milyen konkrét
tevékenységek jöhetnek számításba otthoni keretek között, otthon fellelhető
eszközökkel, otthoni napirend szerint?
A napi rutinba is könnyen beágyazható, a szülő – gyermek kapcsolatot építő
tevékenységek örömöt jelentenek minden résztvevő számára.
• A játékos feladatokat úgy állítottuk össze, hogy azok a háztartásban
megtalálható alapanyagokra, eszközökre épüljenek.
• Adott feladat különböző nehézségi szinten választható, alkalmazkodva az
SHF személy, család, segítője aktuális állapotához, lehetőségeihez. Az
egyes nehézségi szinteket a következő színekkel jelöljük.

könnyű

könnyű - kevés eszközt igénylő

több eszközt igénylő
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• A tevékenységek elvégzéséhez szükséges eszközök minden feladatnál fel
vannak tüntetve.
• A következő témákban lehet konkrét tevékenységet választani:
• Mese

• Otthoni feladatok

• Zene-bona

• Játékos tapasztalatok

• Ügyes kezek

• Mozgás

• Egy-egy tevékenység 15-20 percet vesz igénybe, de ez az idő egyénileg
bővíthető vagy csökkenthető.

Játé kos tápásztálátok
Itt elsősorban az érzékszervek általi tapasztalatszerzésre építjük a feladatokat.
Különféle ingereket, reakciókat váltunk ki szaglás, hallás, tapintás, látás és az
ízérzékelésre összpontosítva.
Legtöbbször egyszerre több érzékszervre is hatunk. Pl. kezére csöppentünk egy
csepp mandulaaromát (látja a cseppet, érzi a bőrén, érzi az illatát).

„Otthoni” tévékénységék
Célja, hogy lehetőség szerint bevonjuk a fiatalt az otthoni tevékenységek aktív
megismerésébe, esetleg elvégzésébe. Ehhez meg kell ismertetni velük a szükséges
eszközöket, a tevékenység menetét és eredményét.

Mese
A történetek elmesélésénél nem az események megértésén van a hangsúly,
hanem a mese hangulatát, a történések váltakozását érzékeltetjük. Hangunkkal,
hanglejtésünkkel, énekekkel, tapssal, dobogással, állathangok utánzásával, stb.,
színesítjük a mese előadását. A nehezített fokozatoknál eszközöket is használunk
már.
5

Zene-bona
A főszerep a ritmuson, a dallamon, a hangerővel való játékon van. Az
otthonunkban fellelhető eszközökkel: fakanállal, lábos fedővel, kanállal, stb. lehet
játszani, zenélni. Mi magunk is készíthetünk egyszerű hangszereket,
konzervdobozból csörgőt, félbevágott papírgurigára felerősített befőttesgumikból
pengetős hangszert, stb.

Mozgás
A fiatalok átmozgatása, mozgásállapotuk megtartása, illetve a fizikai egészségük
megőrzése a cél. Egy-egy gyakorlatsor, képekkel alátámasztva, rövid
magyarázattal bemutatva.

Ügyés kézék
Célunk, hogy lehetőséget adjunk a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére, a
kézművesség adta élményszerzésre saját mindennapjainkban. Ismereteket
szerezni az anyagokról és felhasználási lehetőségeikről. Egyszerű kézműves
tevékenységek iránt nyitottá tegyük a fiatalokat.
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Játékos tapasztalatok:

7

1. Buborékkígyó készítés
Nehézségi szint:
Kellékek: üres műanyag flakon, befőttes gumi, egy pár nélküli zokni, tálba
kevés víz, mosogatószer és némi ételfesték (ez elhagyható, a nélkül is működik).

Fogja meg a kellékeket, tapogassa, nyomkodja meg a
műanyagflakont. Figyelje meg a recsegését, a zokni
puhaságát, a gumi rugalmasságát. Pancsoljon a vízben.
Majd vágjuk le a flakon alját.
Fotó: 1-es számú melléklet
Húzza a zoknit a kézfejére, majd vegye le. Majd
próbálja ráhúzni ezt a flakonra, vagy tartsa a flakont.
Ezt követően a gumit is húzza rá.
Fotó: 1-es számú melléklet

Segítsen néhány csepp mosogatószert belenyomni a
vízbe a fiatal, amit előzőleg már a tálba bekészítettünk.
Pancsoljon benne, nézze, meg hogyan habzik, majd
mártsa bele ezt a flakont a zoknis részénél. Ahogy
felemeli, figyelje meg, hogyan folyik le a víz.
Fotó: 1-es számú melléklet
Ezzel kész is a buborékfújónk. Ha a mosogatószeres
vízbe mártott zoknira különböző színű ételfestékeket
cseppentünk és lassan elkezdjük fújni, szép
szivárványos buburékkígyót kapunk.
Fotó: 2-es számú melléklet

A tenyerébe fújva megfigyelheti, hogy tűnik el a buborék.
Megfoghatja, megnyomkodhatja, mezítláb megtaposhatja fiatal a buborékokat.
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2. Lisztbe rejtett apró tárgyak megtalálása

Nehézségi szint:

Kellékek: Egy nagyobb tál, liszt (ez helyettesíthető babbal, lencsével, rizzsel,
kávéval, virágfölddel…) apró tárgyak, rongy.

Megfogja a tálat, érezze a súlyát, megütögeti. Együtt
kibontjuk a lisztes zacskót, segít kiönteni belőle.
Belenyúl, érzi a puhaságát, rajzol bele, picit
megpaskolja, turkál benne. Megfigyeli, hogy fehér lett
a keze tőle.
Fotó: saját forrás

Belerejtünk néhány apró tárgyat, amelyeket meg kell
találni!

Fotó: saját forrás

A megtalált tárgyak megtisztítása fújással,
áttöröléssel. Sorba rendezésük az asztalon.

Fotó: saját forrás

9

3. Tépkedés, galacsin készítés…

Nehézségi szint:

Kellékek: Papír, alufólia, nylonzacskó, celofán, rajzlap, karton darabka,
zsírpapír, krepp papír, szalvéta, (…) amilyen van otthon, valamint egy tálka.

Tapogassa meg mindegyiket külön – külön. Hallgassa
meg a sercegését a fiatal. Figyelje meg a puhaságát –
keménységét, melyiket könnyű összegyűrni és
melyiket nem?
Fotó: saját forrás

Előbb próbálja meg széttépni mindegyiket, minél
kisebb darabokra. Majd próbálja összegyúrni
galacsinokká.
Fotó: saját forrás

Szedje össze mindet a tálba.Lehet válogatni szín,
anyagminőség szerint.

Fotó: saját forrás
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4. „Szaladó talpak”

Nehézségi szint:

Kellékek: Keményebb papír, olló, nagy cellux (ragasztó) karika, szívószál és
hurkapálca.

Tapogassa meg mindegyiket külön – külön. A ragasztó
karikát gurítsák el. Figyeljék meg, hogy milyen messze
megy? Fújjunk a szívószállal levegőt a fiatal kézfejére.
Rajzoljunk a fiatal hátára, kezére a hurkapálcával.

Fotó: saját forrás

Próbálják ki a celluxot: ragasszanak a ruhájára,
kézfejére, az asztalra, vagy mint a képen egy
kispárnára kisebb darabokat. Majd szedje le illetve
ragassza fel ezeket a fiatal.

Fotó: saját forrás
Két kivágott kisebb talp formát, ráragasztunk egy
darabka vékony hurkapálcára és egy – egy vastag
szívószál darabkát a ragasztó karika belsejébe,
ellentétes irányba (jobbra – balra, fent – lent) Ebbe
mindkét oldalon beledugjuk a hurkapálcákat és
elgurítjuk. Készen is van a varázslatos „szaladó
talpunk”.
Fotó: saját forrás
Bővebben lásd 3-as számú mellékletben!
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5. Fagyasztott zöldborsó szétnyomkodása

Nehézségi szint:

Kellékek: Simítózáras tasak vagy egy erős nylonzacskó, széles cellux és
fagyasztott zöldborsó.

Megfogja, megnyomkodja a fagyasztóból kivett
zöldborsót. Érzi a jeges keménységet. Picit a karjához,
arcához érintjük. Zörgetjük, nyomkodjuk.
Fotó: saját forrás

Közösen kibontják és egy simítózáras tasakba vagy
egy erős nylonzacskóba öntenek belőle egy keveset.
Ennek a tetejét alaposan bezárják, leragasztják. Majd
az asztalra ragasztják, hogy ne mozduljon könnyen el.
Fotó: saját forrás

Közben már kicsit ki is engedett és kezdődhet a
borsószemek szétnyomkodása tenyérrel, ököllel,
hüvelykujjal…
Fotó: saját forrás
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Otthoni feladatok:
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1. Porszívózás

Nehézségi szint:

Kellékek: Kéziporszívó aminek a hangjától nem ijed meg a fiatal.

Megfigyeli a kezén és a ruháján, hogyan szív.

Fotó: saját forrás

Ő fogja meg és húzza először segítséggel majd
egyedül. Megnézi, az asztalon a morzsát vagy az
odaszórt lisztet hogyan szívja fel.

Fotó: saját forrás

Ő kapcsolja be és ki. Különböző dolgok felszívása az
asztalról.

Fotó: saját forrás
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2. Ismerkedés különféle magokkal

Nehézségi szint:

Kellékek: 2 db tál, kanál, tálca, magok: rizs, bab, lencse, kávészemek

Megnyomkodja a zacskókat, megnézi a szemeket,
(megszagolja)a fiatal. Együtt mindegyikből
kiöntenek egy keveset egy tálba. Ebben turkál,
kezével keveri, markolja, csippenti.
Fotó: saját forrás

Valamennyit kiöntenek a tálcára, ahol
szétválogatja.A válogatás tányérokba is rakhatjuk.

Fotó: saját forrás

Kanállal próbálja meg átkanalazni a fiatal egyik
tálból a másik tálba.

Fotó: saját forrás
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3. Csipeszelés

Nehézségi szint:

Kellékek: Szárító fregoli, zoknik, csipeszek

Zokni gombóc megnyomkodása, eldobása, gurítása.
A ruhájára tűzött csipesz leszedése.
Fotó: saját forrás

A kiteregetett zoknik felcsiptetése a szárítóra.

Fotó: saját forrás

Leszedés a szárítóról, párosítás és feltekerés.

Fotó: saját forrás
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4. Sepregetés

Nehézségi szint:

Kellékek: Egy kis seprű és lapát, vattapamacs.(Ez helyettesíthető egy
kisméretű szivacslabdával, pingpong labdával, papírgalacsinnal is.)
magok, papírdarabok….

Megfogja, megfogdossa a kisseprűt. Érzékeli, hogy
kemény vagy puha. Megsimogatjuk a kézi seprővel a
kézfejét,talpát.

Fotó: saját forrás

A seprűvel a vattapamacsot megpróbálja elütni /
visszagurítani / rágurítani a lapátra.

Fotó: saját forrás

Az asztalon szétszórt magokat, papírokat próbálja
meg ráseperni a lapátra.

Fotó: saját forrás
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5. Gyümölcssaláta készítés

Nehézségi szint:

Kellékek: Egy nagyobb tál, tálkák vagy tányérok, vegyes gyümölcsök,
keverőkanál.
Kézbe veszi sorra a gyümölcsöket, megforgatja,
megszagolgatja, megkóstolja a fiatal.

Fotó: saját forrás
Leszedi a szőlőszemeket.

Fotó: saját forrás

A különböző fajtájú megtisztított és összevágott
gyümölcsöket átönti egy nagyobb tálba.
Fotó: saját forrás

Összekeveri, majd kiszedhet belőle a tálkákba.

Fotó: saját forrás
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Mese:
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1. Vlagyimir Szutyejev: Egy zsák alma

Nehézségi szint:

A mozgás utánzásának a jele a mesében: M
A hang utánzásának a jele a mesében: H
Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben, széken, ágyon úgy, hogy el
tudjon lazulni a fiatal.
Eszközök: mesekönyv
Tevékenység: tagoltan, szépen artikulálva a mese felolvasása
• az állatok hangjait utánozzuk (medve - dörmögés, varjú - károgás, stb…)
• mozgást utánozzuk (szaladás – lábdobogás, kopogás a széken,
ajtónyikorgás hangunkkal imitálva, stb…)
Eszközök: állatbábok, alma, zsák vagy zacskó

Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat
Eszközök: + bot, horgászbotnak, zöldségek, alma, zsák

Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat, együtt
eljátszani a cselekményt

A mese lezárása: alma evés.
A mese, a 4-es számú mellékletben található.
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2. Benedek Elek: Mit beszéltek a szamarak? Nehézségi szint:
A mozgás utánzásának a jele a mesében: M
A hang utánzásának a jele a mesében: H
Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken
Eszközök: mesekönyv.
Tevékenység: tagoltan, szépen artikulálva a mese felolvasása
a felolvasás közben:
• a hanglejtéssel, hangszínekkel eljátszhatjuk a férfi és a női szerepet
• az állatok hangjait utánozzuk
(kígyósziszegést, szamárbőgést, kutya ugatását, stb…)
• mozgást, a történést utánozzuk (járás- lábdobogás, pénzcsörgés, szamáron
ügetés, stb…

Eszközök: bot vagy ág, kendő kígyónak
Tevékenység: mesélés közben a történet szerint
felhasználni a tárgyakat

Eszközök: furulya, kesztyűbábok,
fémpénz
Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat, együtt
eljátszani a cselekményt.
A mese, a 5-ös számú mellékletben található.
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3. A városi és a falusi egér (La Fontain)

Nehézségi szint:

A mozgás utánzásának a jele a mesében: M
A hang utánzásának a jele a mesében: H
Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken

Eszközök: mesekönyv.
Tevékenység: tagoltan, szépen artikulálva a mese felolvasása a
felolvasás közben:
• az állatok hangjait utánozzuk
(egércincogás, kacsahápogás, tehénbőgés, macskanyávogás, stb…)
• mozgást, a történést utánozzuk (járás- lábdobogás, ajtónyikorgás,
• a forgalmas város – közlekedési járművek hangjai, dudálás, stb…

Eszközök: esernyő, kalap.
Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat

Eszközök: állat bábok, plüss állatok,
kis autó
Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat, együtt
eljátszani a cselekményt

A mese, a 6-os számú mellékletben található.

22

4. A szerelem mindent legyőz

Nehézségi szint:

A mozgás utánzásának a jele a mesében: M
A hang utánzásának a jele a mesében: H
Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken
Eszközök: mellékletben szereplő mese
Tevékenység: tagoltan, szépen artikulálva a mese felolvasása
a felolvasás közben:
• a hanglejtéssel, hangszínekkel eljátszhatjuk a férfi és a női szerepet
• a történetben megjelenő érzelmek kifejezése
(öröm, sírás, meglepődés, stb…)
• mozgást, a történést utánozzuk (viráglocsolás, járás- lábdobogás, lódobogás,
stb…)

Eszközök: palást kendőből, ló képe

Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat
Eszközök: virág, öntöző kanna,

korona papírból
Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat, együtt
eljátszani a cselekményt.
A mese az 7-es számú mellékletben található.
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5. Versek a természetről, időjárásról

Nehézségi szint:

Elhelyezkedés: lehetőség szerint ablak vagy üveges ajtó előtt, kertben vagy az
udvaron, a természetben. Kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken.

Eszközök: verses könyv.
Tevékenység: tagoltan, ritmikusan, szépen artikulálva a versek
felolvasása.
A felolvasás közben:
• a hanglejtéssel, hangszínekkel, nyelv csettintéssel, stb. eljátszhatjuk,
utánozhatjuk az időjárást, a szelet, az esőt, stb.
• mozgást, a történést utánozzuk (eső csepegést- a combunk ütögetésével, a
repülést a karunk kiterjesztésével, stb…)
Eszközök: kis autó, kendő.
Tevékenység: mesélés közben a történet szerint
felhasználni a tárgyakat.

Eszközök: spriccelő, víz permetező, hajszárító

Tevékenység: mesélés közben a történet szerint felhasználni a tárgyakat, együtt
eljátszani a cselekményt, pl.

A versek, a 8-es számú mellékletben található.
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Zene-bona:
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1. Dalok a virágokról, növényekről, természetről

Nehézségi szint:

Dalok a virágokról, növényekről, természetről
Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken közel az ablakhoz,
vagy a természetben, ha lehetőség van rá.
Eszközök: népdalok gyűjteménye 9. számú mellékletben.
Tevékenység: éneklés, a daltól függően kísérhetjük tapssal, dobogással,
csettintéssel, térdünk ütögetésével, stb.
Eszközök: virágok képei.
Tevékenység: éneklés közben a dal szövege szerint
felhasználni a tárgyakat.

Eszközök: egy – két szál virág vagy egy cserepes
szobanövény.
Tevékenység: éneklés közben a dal szövege szerint
felhasználni a tárgyakat, együtt eljátszani a
cselekményt.

Dalok :
Hej, tulipán, tulipán,
Két szál pünkösdrózsa,
Tavaszi szél vizet áraszt,
Hej Dunáról fúj a szél,
Tisza partján mandulafa virágzik,
Mély erdőn ibolya virág,
Érik a szőlő, Ettem szőlőt,
Hull a szilva
A dalok megtalálhatóak a 9-es számú mellékletben.
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2. Dalok állatokról, természetről

Nehézségi szint:

Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken közel az ablakhoz,
vagy a természetben, ha lehetőség van rá.
Eszközök: népdalok gyűjteménye a 10-es számú mellékletben.
Tevékenység: éneklés, a daltól függően kísérhetjük tapssal, dobogással,
csettintéssel, térdünk ütögetésével, stb.
Állathangok utánzása.
Eszközök: állatok képei.
Tevékenység: éneklés közben a dal szövege
szerint felhasználni a tárgyakat

Eszközök: plüssállatok, kesztyűbábok.
Tevékenység: éneklés közben a dal szövege
szerint felhasználni a tárgyakat, együtt
eljátszani a cselekményt.

Dalok, versek:
A part alatt (magyar népköltés),
Megfogtam egy szúnyogot (magyar népdal),
Tamkó Sirató Károly: A málna,
Harcsa van a vízbe (magyar népdal),
Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny,
Móricz Zsigmond: Török és a tehenek
A dalok, versek megtalálhatóak a 10-es számú mellékletben.
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3. Dalok foglalkozásokról

Nehézségi szint:

Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken.

Eszközök: népdalok gyűjteménye a 11-es számú melléklet oldalról.
Tevékenység: éneklés, a daltól függően kísérhetjük tapssal, dobogással,
csettintéssel, térdünk ütögetésével, stb.

Eszközök: bot, kalap, fakanál
Tevékenység: éneklés közben a dal szövege szerint felhasználni a tárgyakat.

Eszközök: furulya, olló, kalapács
Tevékenység: éneklés közben a dal
szövege szerint felhasználni a tárgyakat, együtt eljátszani a cselekményt.

Dalok :
Megismerni a kanászt,
Három szabó legények,
A juhásznak jól van dolga,
Hallod-e te kis kovács?,
Sehall selát Dömötör,
A horgosi csárda ki van festve, stb…
A dalok, versek megtalálhatóak a 11-es számú mellékletben.
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4. Dalok lányokról, fiúkról, szerelemről, fiatalságról, idős korról
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken
Eszközök: népdalok gyűjteménye a 12-es számú melléklet oldalról.
Tevékenység: éneklés, a daltól függően kísérhetjük tapssal, dobogással,
csettintéssel, térdünk ütögetésével, stb.
Eszközök: virág, kis kendő
Tevékenység: éneklés közben a dal
szövege szerint felhasználni a tárgyakat.

Eszközök: kalap, szalag
Tevékenység: éneklés közben a dal szövege szerint felhasználni a tárgyakat,
együtt eljátszani a cselekményt.

Dalok :
Cickom, cickom,
Ősszel érik babám,
Által mennék ,
Hármat tojott a fekete kánya,
Kis kece lányom,
Este van már nyolc óra,
Hej rozmaring , rozmaring,
A Vargáék ablaka,
Széles a Balaton vize
A dalok megtalálhatóak a 12-es számú mellékletben.
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5. Mondókák, ritmusos versek

Nehézségi szint:

Elhelyezkedés: kényelmes testhelyzet fotelben vagy széken

Eszközök: mondókák, versek gyűjteménye a 13-as számú melléklet oldalról.
Tevékenység: versmondás, mondókák felolvasása ütemes dobolással az asztalon
vagy dobogással, tapssal színesítve, vagy paskolhatjuk együtt a ritmust, stb.

Eszközök: kendő, kutyát ábrázoló kép
Tevékenység: verselés, mondókázás közben a
történet szerint felhasználni a tárgyakat.

Eszközök: síp, dob
Tevékenység: vesrselés, mondókázás közben a történet szerint felhasználni a
tárgyakat, együtt eljátszani a cselekményt.
Dalok, mondókák:
Weöres Sándor: A galagonya, Kutyatár, Haragosi,
Kiugrott a gombóc,
Tamkó Sirató K: Mondjam még?
Töröm, töröm a mákot.

A dalok, mondókák megtalálhatóak a 13-as számú mellékletben.
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Mozgás:
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1. Kézfunkciók erősítése

Nehézségi szint:

Elhelyezkedés: A gyermek a számára legkényelmesebb ülésmódban
helyezkedjen el, a gyakorlatokhoz. A következő gyakorlatok asztal mellett ülve,
kerekesszékben vagy a székben is elvégezhetőek.
Szükséges eszközök: kerekesszék, szék, post-it, labda, nyújtófa,
összegombolyított zokni, (v. babzsák, v. zokniba szórt rizs, bab, etc)
Gyakorlatok:
Egyenes ülésben, lábak támaszkodjanak a lábtartón. Üljünk szembe a fiatallal és
mutassuk meg a gyakorlatokat. Ha szükséges, a fiatal kezét vezetve segítsük.
Minden gyakorlatot 6-szor ismételjünk.
1. Integetés, először a bal, majd a jobb
kézzel. Integessünk a gyermeknek, majd
segítsük a mozdulatot utánozni.

Szia XY - jó hangosan szóljunk
Örülök, hogy itt vagy!
integessünk folyamatosan.

2. Asztal csapkodása, váltott kézzel, majd
mindkét kézzel egyszerre. Először lassan,
majd gyorsabban, a mondóka segítségével.

Lassan forog a kerék,
mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
mert a vize már elég.

3. Anya simogassa a gyermek kezét, a
következő mondókával kísérve.

Áspis, kerekes
kézfej simogatása
Útifüves, leveles,
tenyér simogatása
Bíbola, bíbola
tenyér csiklandozása
Paccs, paccs, paccs. tapsolás a tenyérbe.

4. Post-iteket (bármilyen más színes cetlik is

jók) ragasszunk az asztalra, elérhető
távolságban. Kérjük meg a gyermeket, hogy
egyesével, mindegyik cetlire tegye rá a kezét.

5. Kérjük meg a gyermeket, hogy az asztalra
elhelyezett összegombolyított zoknit, fogja
meg, szorítsa össze, majd engedje el.

Fotók: saját forrás
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1. Húzzunk fel kesztyűt/zoknit a gyermek kezeire, majd kérjük meg, hogy
integetés után húzza/vegye le.
2. Egy fakanállal doboljon egy láboson.
3. A gyermek adjon pacsit anyának.
4. Ragasszunk post-itet a gyermek különböző testrészeire, majd kérjük meg,
hogy szedje le.
5. Az összegombolyított zoknikat görgesse az asztalon.
1. együtt tapsoljanak
2. két kézzel, két fakanállal egyszerre dobolni.
3. megnevezni a különböző testrészeket, és azokról a helyekről szedje le a postit-et.
4. összegombolyított zokni gurítása, dobása, elkapása.
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2. Felsőtest mozgatása
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: Meg kell találni a legoptimálisabb ülésmódot, a gyakorlatokhoz.
A következő gyakorlatok ülő testhelyzetben végezhetőek.
Szükséges eszközök: kerekesszék, szék, karmagasságban kifeszített madzag,
függönykarikák, WC papír guriga, párna, csipeszek, műanyag palack (1/2 literes,
2 db).
Gyakorlatok:
Egyenes háttal, talpak támaszkodjanak a lábtartón. Üljünk szemben a fiatallal, és
mutassuk meg a gyakorlatokat. Ha szükséges, a fiatal kezét vezetve segítsük.
Minden gyakorlatot 4-szer ismételjünk.
1. Fej mozgatása előre - hátra, majd jobbra - balra. Ezt úgy érhetjük el, hogy a
fiatal számára érdekes tárgyat mozgatunk, zörgetünk szemmagasságtól fel,
illetve lefele, (jobbra és balra is). Sötétben zseblámpával világítva is fel tudjuk
kelteni az érdeklődését, így el tudjuk érni, hogy mozgassa a fejét.
2. Magasba tartott karral nyújtózkodás. Emeljünk fel a fiatal előtt egy számára
kedves tárgyat, majd tartsuk ott, míg el nem éri.
3. Helyezzünk fel WC papír gurigát egy nyújtófára/seprűnyélre. A fiatal fogja
meg a két végét, majd emelje fel a karjait. Jobbra és balra dőlésnél, a guriga
csúszkálni fog.
4. Egy párna vagy plüss állat legyen az egyik kézben. A test előtt vegye át a másik
kezébe.

A 2. számú gyakorlatnál egy karmagasságban kifeszített madzagra tegyünk kulcs/
függönykarikákat/ fémkarkötőt. Egyik irányból a másikba húzogassuk.
A 4. számú feladatnál a szülő mutassa be a feladatot, így gyermekét próbálja
utánzásra, önálló mozgásra ösztönözni. Mondókával, ritmusos versekkel lehet a
feladatot színesebbé tenni.

A 2. számú gyakorlatnál a madzagra tegyünk csipeszeket. Ezeket kell leszedni,
majd visszacsipeszezni.
A 4. számú gyakorlatnál egy1/2 literes palackba tegyünk vizet. Ezzel végezzük a
gyakorlatokat.
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3. Alsó végtag mozgatása
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: A következő gyakorlatokat fekvő helyzetben, illetve oldalt
fekvésben lehet végezni.
Szükséges eszközök: ágy, párna
Gyakorlatok:
Hanyatt fekvésben kezdjük a tornát. Kezek a törzs mellett pihennek. Minden
gyakorlatot mindkét oldalon végezzük el, illetve 4-szer ismételjünk.

1. Térdek hajlítása, (a talpak
csúsztatása a földön), majd
kinyújtása. Váltott lábbal.

2. Lábat megemeljük.

3. Lábat megemeljük, a boka
körbefogásával, valamint a vádli
alátámasztásával nyújtjuk és
hajlítjuk a térdet.

4. A nyújtott lábakat távolítjuk
egymástól.
Fotók: Gál Lászlóné, Gyógytorna
gyakorlatok gyűjteménye,
Budapest, 1989
Az összes gyakorlatnál, kérjük meg, hogy egyedül próbálja elvégezni a
gyakorlatot.
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4. Passzív átmozgatás
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: A következő gyakorlatokat fekvőhelyzetben lehet végezni.
Szükséges eszközök: ágy, párnák, testápoló, masszázsolaj, babbal töltött zokni
(babzsák).
Gyakorlatok:
A gyermek a hátán fekszik. A gyakorlatokat kellő óvatosággal kell elvégezni,
közben figyelni végig a gyermek reakcióját. Ha bármilyen fájdalmat észlelünk, a
gyakorlatot próbáljuk kevésbé intenzíven végezni.
A fej és a nyak
mozgatása.

Az ujjak
mozgatása.

A karok
mozgatása.

A vállak
átmozgatása
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Lábak emelése
mozgatása,
térdhajlítással

Boka, lábfej
kimozgatása

Fotók: Gál Lászlóné, Gyógytorna gyakorlatok gyűjteménye,
Budapest, 1989
Az összes felsorolt gyakorlatot végezhetjük úgy is, hogy testápolóval, vagy
masszázsolajjal masszírozzuk az érintett test felületüket.

Egy másik opció, hogy babbal töltött zoknival dögönyözzük az átmozgatni
kívánt testrészeket.
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5. Játékos gyakorlatok
Célbadobás
Két ajtófélfa közé, vagy akár egy felfordított szék lábai közé kifeszített
újságpapírra, különböző nagyságú lyukakat vágjunk ki. Ez lesz a célpont.
Labdákat, összegömbölyített zoknikat lehet dobálni a lyukakba. Ha nem találják
el a lyukakat, elszakadhat az újság. Ezáltal hallani is lehet.
Szükséges eszközök:
újságpapír, széles
ragasztószalag, szék, olló,
labdák, zoknik.

Fotók: saját forrás
Ragasztószalagra papírgalacsinok/labdák felragasztása
Feszítsünk ki széles ragasztószalagot két ajtófélfa
közé, pókhálószerűen. Ha nincs otthon kisméretű
labda, akkor papírból papírgalacsint lehet
készíteni. Ezeket a galacsinokat, vagy labdákat
kell felhelyezni, esetleg feldobni a
ragasztószalagra.
Szükséges eszközök: újságpapír, széles
ragasztószalag, labdák.
Fotó: https://gondozotthon.hu/wp/szakmai-anyagaink/
Bunker készítés
A bunker megépítéséhez az otthoni dolgokat
lehet használni: plédek, párnák, székek, plüss
állatok. Jó szórakozási lehetőséget nyújt. A
bunker alatt lehet zseblámpával vílágítani,
esetleg a délutáni uzonnát is elfogyasztani.
Fotó: https://gyerekkel.com/news/10-jatekotlet-a-

lakasban
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Ügyes kezek:
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1. Rizskép készítése
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: Meg kell találni a gyermek számára legoptimálisabb ülésmódot.
A következő feladat, ülve asztal mellett végezendő.
Szükséges eszközök: rizs, (lehet lencse, bulgur, köles, vagy ami van otthon),
kenőfejes ragasztó, színes papírlap, vagy karton.
1. Zörgessük meg a rizses zacskót a gyermek előtt.
Hagyjunk időt, hogy megfoghassa, megfigyelhesse.

2. Szórjunk rizst a gyermek kezére. Engedjük, hogy a
kezével játsszon, matasson.

3.Engedjük, hogy pohárból egy tálba a gyermek szórja a rizst.

3. Ragasztózzuk be a papírlapot. Majd szórjunk rizst a
ragasztós felületre.
Fotók: saját forrás
1.: A rizses zacskót együtt vágjuk fel. Együtt bontsuk ki.
2.: A tálcára kiszórt terményekben „rajzoljon” a fiatal az ujjaival.
3.: A kezével markolásszon egy tál rizsben. Kisebb játékokat is elrejthetünk a
rizsben, majd a fiatal keresse meg. 1
1

https://gyereketeto.hu/kezmuvesek/jatsszunk-rizzsel-71-filleres-otlet/
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2. Családi fotómontázs készítése

Nehézségi szint:

Elhelyezkedés: Meg kell találni a gyermek számára legoptimálisabb ülésmódot.
A következő feladat, ülve asztal mellett végezendő.
Szükséges eszközök: fényképek, újságok, olló, folyékonyragasztó, díszítéshez
alapanyagok, papírlap/karton
Ehhez a gyakorlathoz nem csak családi fényképeket lehet felhasználni, az
érdeklődési körének megfelelően, mindenki saját maga választja ki a témát.
Lehet reklámújságokból, folyóiratokból, illetve akár szövetanyagokból is
kivágni képeket, virágokat, stb…
1.: Mondjuk el, hogy most családi
fotókat fogunk nézegetni.
2.: A kiválasztott képeket helyezzük
az asztallapra.
3.: Képek nézegetése.
4.: Képek válogatása.
3.: A kiválasztott képeket nevezzük meg. Mondjunk valamit a képekről.
4.: A képeket együtt ragasszuk fel egy papírlapra vagy kartonra.

3.: Beszélgessünk a képekről.
4.: A kész, felragasztott képek feldíszítése. Példák:

Fotók: http://jatszohaz.blogger.hu/2011/03/17/montazs-ujsagbol
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3. Gyurmázás
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: A következő gyakorlat ülve, asztal mellet végezendő.
Szükséges eszközök: só, liszt, víz, sodrófa
Ehhez a gyakorlathoz só-liszt gyurmát kell készíteni. A receptet mellékelve
feltüntetjük. Színezéshez bármilyen ételfestéket lehet használni. Ennek
hiányában színezhetünk gyümölcslevekkel, szörppel, cékla levével, vagy
bármilyen más, otthon fellelhető színes folyadékkal. A gyakorlatok elvégzése
során, ha szükséges a gyermek kezét vezetve segítsük.

1.: Ismerkedés a gyurmával. Kézbevétele
2.: Gyurmázás. Nyomkodása, sodrása, dögönyözése.
Fotó: www.szuloklapja.hu

1.: Markolászás.
2.: Gyurma kinyújtása sodrófával.
Fotó: www.szuloklapja.hu

1.: Gyurma ütögetése.
2.: Kézlenyomat, esetleg láblenyomat
készítése. 2
Készítsünk két különböző színű
gyurmát, majd ezeket gyúrjuk össze.
Fotó: gyermekember.blog.hu
A só-liszt gyurma receptje a 14-es számú mellékletben található.

2

https://gyermekember.blog.hu/2012/10/16/ajandekozzunk_sogyurmabol_keszult_kez_es_lablenyomatot_nagyszuloknek
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4. Hangszerek készítése
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: Meg kell találni a legkényelmesebb ülésmódot, a
gyakorlatokhoz. A következő gyakorlatok ülve, kerekesszékben vagy a székben
is elvégezhetőek.
Szükséges eszközök: termények (pl, lencse, rizs, kukorica, bab, hajdina, köles,
mák…), műanyag flakon.
A gyakorlat folyamán műanyag flakonból csörgőket lehet készíteni.
Különböző, otthon is megtalálható terményeket, kisebb kavicsokat lehet szórni a
flakonokba.
1.: Ismerkedés a terménnyel. Szórjuk ki az asztallapra.
Rakjuk rá a gyermek kezét.

2.: Termények markolászása. A gyermek a kezével érezze
a terményt.

1.: A gyermek ölébe helyezzenek egy tálat. A terményt az
asztallapról húzzuk a tálba.
2.: A tálban lehet markolászni.

1.: A termények öntögetése pohárból a
tálba. Hangjának megfigyelése.
2.: Tölcsér segítségével öntés a
palackba. Az elkészült hangszerrel
való ismerkedés, kipróbálása. Éneklés.
Fotók: saját forrás
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5. Ujjfestés - évszakok szerint
Nehézségi szint:
Elhelyezkedés: Meg kell találni a legkényelmesebb ülésmódot, a
gyakorlatokhoz. A következő gyakorlatok ülve, kerekesszékben vagy a székben
is elvégezhetőek.
Szükséges eszközök: papírlapok, festék, fa sablon 15-ös számú mellékletben.
Ehhez a gyakorlathoz mellékelünk egy fát ábrázoló sablont, melyet fel lehet
használni. Az ujjak helyett lehet festeni más eszközzel is, mint pl. ecset,
fültisztító pálcika, répa, zellerszár, radír,
szivacs.
1. Ismerkedés a festékkel.
2. A festék szaglása, tapintása
3. Ujjak festékbemártása

2. Gyermek tenyerének befestése.
3. Pöttyözés egy üres papíron.

Fotók: http://akebiajatek.blogspot.com/

2.Kézlenyomat készítés.3
3.Fa sablon használata, befestése. Példák:

3

https://ovoneni.blog.hu/2015/02/08/ujjfestek_ujjunk_filctoll_es_keszen_vannak_a_
vidam_baglyok
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Fotók: https://jatsszunk-egyutt.hu/kreativ-otletek-a-negy-evszak-temakorben/
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Mellékletek:
1-es számú melléklet

https://anapfenyillata.hu/2013/07/20/buborek-kigyo-sajat-keszitesububorekfujoval/

2-es számú melléklet

https://www.cukimamik.hu/ajanlo/csinald-magad/item/343-csinaldmagad-buborek-kigyo-keszitese-hazilag

3-as számú melléklet

https://hu.pinterest.com/pin/764345367999587227/
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4-es számú melléklet
Vlagyimir Szutyejev: Egy zsák alma
– részlet-

Ment (M) a Nyúl az erdőben, üres zsákkal a hátán, gombát akart szedni, meg
erdei bogyókat a kis nyusziknak, ám sajnos nem talált se gombát, se bogyót.
Hát, egyszer csak egy zöld tisztás közepén meglát egy vadalmafát. Az ágai csak
úgy roskadoztak az érett piros almától. Több se kellett a Nyúlnak, kinyitotta
(M) a zsák száját, és rakni (M) kezdte bele az almát. Arra repült a Varjú,
leszállt egy farönkre és így károgott:
- Kár! Kár! (H) Aztán hiába jön majd ide bárki, egy árva szem almát se talál!
- Hiába károgsz – mondta a Nyúl - jut belőle az én éhes nyuszijaimnak is.
Teliszedi (M) a Nyúl a zsákot és görnyedve vonszolta (M) az erdei ösvényen
hazafelé…
Egyszer csak valami puhába ütközött a feje. Fölpillantott, hát a Medve állt
előtte!
- Mi van a zsákodban? – kérdezte a Medve.(H) A Nyúl magához tért a nagy
ijedelemből, kinyitotta a zsákot, és így szólt:
- Alma…Tessék, vegyél belőle, szívesen adom.
Megkóstolta (M) a Medve az almát.
- Jó kis alma!– bömbölte (H), vett belőle egy jókora marokkal, és ment az
útjára. A Nyúl meg hazafelé.
Megy a Nyúl az erdőben, innen is, onnan is összeszaladnak a mókusfiak, és
kórusban sipogják (H):
- Nyuszi bácsi, kérek almát!
Mit tehetett volna, megint kinyitotta (M) a zsák száját.
Hazafelé úton összetalálkozott régi barátjával, a Sünnel.
- Hová, hová Tüskeböki? – köszönt rá.
- Hát, gombászni indultam, de üres a kosaram, nézd csak! (M)
- Vigyél inkább almát- mondta a Nyúl és jól megrakta (M) almával a Sün
kosarát.
A mezőn sétált a Kecske (H) a gidáival. Őket is megkínálta (M) almával.
Ment, ment a Nyúl, de nagyon elfáradt. Már éppen leült volna, amikor
hirtelen… jött a Vakond, és eltűnt (M) a föld alatt, az almákkal együtt.
A nyusziházban ezalatt nem győzik várni Nyúlpapát. Hogy elüsse az időt,
Nyuszimama hosszú meséket mond a korgó gyomrú kicsinyeknek. Egyszer csak
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kopognak (H). Nyílik az ajtó, és ott állnak a küszöbön a mókuskölykök,
kezükben egy szakajtó mogyoró.
- Tessék! A mamánk kérte, hogy ezt adjuk át, és köszönjük meg szépen –
sipogták a kismókusok, aztán elszaladtak.
- Csoda történt… - suttogta Nyuszimama. Jött a Sün is, egy nagy kosár
gombával.
- Itthon-e a gazda? – kérdezte Nyuszimamát.
- Sajnos, nincsen. Már reggel elment hazulról, és még mindig nem jött meg.
Elköszönt a Sün Nyuszimamától, és elment, de a kosárnyi gombát otthagyta.
Kecske (H) szomszédasszony káposztafejeket hozott, meg egy csupor tejet.
Aztán csikorogva nyílt (H) a pinceajtó fedele, és kidugta fejét a Vakond és már
dobálta is fel a pincéből a répát, krumplit, petrezselyemgyökeret, céklát.
A Varjú csak károgott:- Kár! Kár! (H) Engem meg se kínáltál! -Zavarba jött a
Nyúl, előkaparta a zsák aljáról az utolsó almát.- Tessék! Ez a legszebb! - Kell is
nekem a te vacak almád! Az ízét sem állhatom! Kár, kár! Micsoda dolog, a saját
éhes gyerekeinek csak az üres zsákot viszi haza! - Jaj, visszafordulok, és
újratöltöm.
- Hová mennél, nézd, micsoda felhők jönnek! De a Nyúl visszaszaladt (M) az
erdőbe.
Hanem amikor visszaért a vadalmafához, kit volt ott, nagy meglepetésére…
Meglátta a Farkas a Nyulat, és szája szélét nyalva megkérdezte: - Mi járatban?
- Én csak… almát akartam szedni… a kicsinyeimnek. - Szóval, szereted az
almát?
- Sze… szeretem. - Én meg a nyulat szeretem! – és lódult, (M) hogy elkapja a
Nyulat.
Most tett igazán jó szolgálatot az üres zsák! Éjszaka volt, mire a Nyúl hazaért.
Otthon a jóllakott kisnyuszik már az igazak álmát aludták (H). Csak
Nyuszimama nem aludt. Egyszer csak megnyikordult (H) az ajtó.
Fölneszeltek a kisnyulak, kiugráltak az ágyból. - Hurrá! Megjött a Papa!
Nyuszimama az ajtóhoz rohant (M): a küszöbön ott állt a Nyúl, csuromvizesen.
- Szegénykém! Fő, hogy élsz… - borult a nyakába Nyuszimama.
Egyszer csak iszonyú dörrenés (H) rengette meg a nyusziházat.
- Ez ő lesz! A Farkas! Csukjátok be az ajtót! Rejtőzzetek el! – kiáltotta a Nyúl.
Dörömbölt (H) az ablaküveg, kivágódott az ablak, és egy hatalmas barna fej
bújt be rajta. A Medve volt: - Tessék! Igazi finom hársméz…
Másnap reggel az egész nyuszicsalád az asztal köré gyűlt. Mi minden nem volt
azon az asztalon! Gomba és mogyoró, káposzta és répa, krumpli, méz és cékla…
A gonosz Varjú álmélkodott. - Hogyan került elő az üres zsákból ennyiféle jó?
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5-ös számú melléklet
MIT BESZÉLTEK A SZAMARAK?
– részlet-

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, hol a kurta farkú malac túr, volt
egy számadó juhász, s annak egy gyönyörűséges szép leánya, legyeskedtek
körülötte különbnél különb úrfiak, ő csak a szegény juhászbojtárt szerette, aki az
ő apjauránál szolgált. Szerette ám a bojtár is a leányt, mondta is egyszer a
számadónak:
- Gazduram, adja nekem a leányát.
De a számadó azt mondta:
- Hallod-e, fiam, az én leányom mellett hiába ne tapodd a földet, mert nem hozzád
való! - Búsultak mindketten.
Egyszer amint az erdőben sétálgat, furulyázgat (H) a nyáj után, keserves sírást
hall (H); egy kicsi aranyhasú kígyó vergelődik a lobogó lángban, az sír, jajgat
olyan keservesen. No, kap a juhászlegény egy hosszú ágat, azzal kirántotta a
tűzből (M).
Akkor megszólalt az aranyhasú kicsi kígyó:
- Hallod-e, te szegény juhászlegény, én a kígyókirály fia vagyok, s bizony nem
bánod meg, hogy velem e jót cselekedted. Vígy haza édesapámhoz, de előre
mondom, hogy akármit kínál neked, el ne fogadd, csak arra tanítson meg, hogy az
állatok beszédjét megértsed. Bedugta (M) az aranyhasú kicsi kígyót a kebelébe,
s addig ment, amíg a kígyókirály aranypalotájához nem ért.
Fölmegy a legény a palotába, köszönti a kígyókirályt, s kérdi, mi járatban van.
- Én bizony abban, kígyók királya, hogy hazahoztam a kicsi fiadat, akit tűznek
lobogó lángjából rántottam ki.
Erre a szóra kibújt (M) az aranyhasú kicsi kígyó a juhászlegény kebeléből, s
mondta ő is: igazat beszél a legény, édesapám!
Örült a kígyókirály - hogyne örült volna! - egyszeriben aranylócára ültette a
szegény juhászlegényt, s traktálta mindenféle jóval, étellel-itallal, amennyi csak
belé fért, s mondta tetejébe, hogy kívánjon akármit, aranyat, ezüstöt (H), ád neki
annyit, hogy csak elbírja.
Mondta a szegény juhászlegény:
- El nem fogadom az aranyat. Taníts meg az állatok beszédjére!
- Jól van, szegény juhászlegény, én megtanítlak, hanem azt megmondom, hogy az
állatok beszédjét hallgathatod, meg is értheted, de azt senkinek a világon el nem
mondhatod, még a feleségednek se, mert ha elmondod, abban a pillantásban
szörnyethalsz.
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- Ha úgy, hát legyen úgy - mondta a szegény juhászlegény -, én csak amellett
maradok, amit mondtam.
- Bizony ha mellett maradsz, hát a te dolgod, bajod, szegény juhászlegény - s azzal
csak ráfújt (H) a legényre. - Most már mehetsz Isten hírével, megérted mindenféle
állatnak a beszédjét.
Visszaballag (M) a juhászlegény a nyájhoz, s egy vén kos nekidűl egy odvas
fának, hozzá dörgölődzik (M), s mondja a többinek:
- Hej, ha tudná a szegény bojtár, hogy mi tenger arany s ezüst van ebb' a fában!
Hiszen a bojtárnak sem kellett több, kapja a baltáját, nekihuzakodik, vágja,
döngeti (M, H) a fát s hát arany, ezüst csakúgy omlik ki a fa odvából: annyi volt
a pénz, hogy a szeme káprázott belé. Csordultig töltötte (M) a tarisznyáját.
Bezzeg hogy mikor a számadónak megmutatta a sok kincset, egy szóval sem
mondta ez többet, hogy a leány nem hozzávaló: megtartották a lakodalmat is.
Telt-múlt az idő, jó sora volt a bojtárnak, mert volt pénz annyi, amennyi csak
kellett, még annál is több. Hanem egyszer az történt, hogy felül a bojtár az egyik
szamarára, a felesége is a másikra, s úgy indulnak a vásárra. Amint mennek,
mendegélnek, a bojtár elkezdett kacagni (H), hogy majd lefordult a szamaráról.
- Mit kacag kend? - kérdezte az asszony.
- Jaj, lelkem, azt én meg nem mondhatom.
Szóból szó kerekedett, összevesztek, harmadnap se beszéltek egymáshoz.
- Hallod-e - mondta a bojtár -, elég volt már a haragból! Hát most hallgass ide!
Mikor én az aranyhasú kicsi kígyót hazavittem, az apja ezért megtanított engem
az állatok beszédjére. Megértettem a szamarak beszédjét is, s azon nevettem.
Csakhogy nem mondhatom meg, hogy mit beszéltek, mert amint megmondom,
szörnyű halált halok.
- Azt hiszi kend - pattogott az asszony -, hogy bolond vagyok?! Mit beszéltek a
szamarak?! - toppantott (M) az asszony a lábával nagy mérgesen.
- Mondom, hogy szörnyethalok egyszeriben, ne firtasd hiába!
- De igen, beszéljen már, uram!- de akkor az udvarról bejött a kakas és azt mondta:
- Lásd, nekem hány feleségem van, s mindeniknek tudok parancsolni, hát ő miért
nem parancsol annak az egynek?! Hej, hiszen megtanítanám én!
De bezzeg felszökött (M) a bojtár, ki a pitvarba, elé a kampósbotját, megfogta a
feleségét, s nagyot rikkantott:
- Elmondjam-e, amit a szamarak beszéltek?! Elmondjam-e?!
- Jaj, ne mondja, lelkem, uram, édes uram! - könyörgött az asszony.
Többet sohasem kérdezte az urától, hogy mit beszéltek a szamarak, pedig majd
kifúrta az oldalát a kíváncsiság.
Így volt, vége volt, mese volt. Aki nem hiszi, járjon utána.
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6-os számú melléklet
A városi és a falusi egér (La Fontain nyomán)
- részlet Egyszer a mezei egér meghívta magához a városi egeret vendégségbe. Így aztán
a városi egér összecsomagolt, fogta (M) az esernyőjét, fejébe nyomta (M)
cilinderét és útrakelt. Ahogy ment, mendegélt (M) rácsodálkozott (M) a színes
virágokra, a tóban lubickoló kacsákra (H), az úton átszaladó nyúlra. Estére elért
a mezei rokona házához. Egy búzamező közepén rejtőzött a takaros kis otthon. A
városi egér üggyel - bajjal felkapaszkodott (M) a fészekhez. Barátja először
körbevezette otthonában. A városi egér körbepillantott és megállapította, hogy ez
bizony elég szűkös lakás. A házigazda meghívta vacsorára barátját: elővett ( M)
egy szelet almát, egy borsószemet, két makkhéj csészébe friss vizet töltött (M),
majd ünnepélyes képpel egy búzakalászt tett az asztal közepére. Már túl voltak a
vacsorán, de a vendég még mindig úgy érezte, hogy éhes.
- Járjunk egyet lefekvés előtt! Egy kis séta jót tesz majd lefekvés előtt. - javasolta
a mezei egér. Útközben barátja büszkén mutogatta (M) a látnivalókat:
- Nézd azokat a pillangókat és a szitakötőket! Látod, milyen gyorsan cikáznak a
levegőben?- Éppen egy legelő mellett vitt az útjuk, mikor egy tehén ( H)
barátságosan rájuk bődült. – Jaj nekem! – cincogta rémülten (H).
- Ó nem kell félned - nevetett a mezei egér. A legelő el van kerítve és a gazda
mindig jól bezárja a kaput.
A friss levegő ellenére a városi egér nem aludt valami jól. Éhes volt és azon
aggódott, mi lesz, ha mégis kiszabadul a tehén. A mezei egér már kora reggel
sürgölődött (M), reggelivel várta vendégét: - Remélem, szereted a gyümölcsöt.
-Méghogy gyümölcs! – dohogott magában az apró bogyókat nézegetve a városi
egér. Bánatosan gondolt a szaftos körtékre, barackokra a városi kamra polcain. Azt hiszem, ideje hazaindulnom – mondta mikor üres lett az asztal. – Csak nem
akarsz már elmenni? Hiszen mára nagy kirándulást terveztem. -fancsalodott (M)
el a képe a vendéglátónak.
- Tényleg mennem kell, de tudod mit? Gyere el velem most rögtön, így legalább
egyikőnk sem fog unatkozni a hosszú úton. Ez valóban jó javaslatnak tűnt. A
mezei egér egy pöttyös zsebkendőbe kötötte (M) holmiját, majd a batyuját vállára
vette (M) és máris készen állt az útra. Így hát együtt indult el a két barát a város
felé. Mentek, mendegéltek (M) erdőn mezőn keresztül. Már sötétedett, amikor a
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városba értek. A mezei egér riadtan kapkodta (M) a fejét, mikor megpillantotta a
szédítő tempóban száguldó (H) autókat, és hallotta a nagy dudálást (H),
hangzavart az utcákon.
- Mindig ilyen nagy a nyüzsgés?-kérdezte barátját. A városi egér ezen csak
nevetett. – Ne félj, gyere csak mindig a nyomomban. – mondta neki, és eltűnt egy
lyukban. A mezei egér követte a szűk lejáróban, és egyszer csak egy tágas alagsori
konyhában találta magát. - Gyere gyorsan!- -suttogta a városi egér. – jön a
szakács! Alig sikerült beugraniuk egy lyukba a fal tövében, a szakács máris ott
termett. A két egérnek egész éjfélig a lyukban kellett kuksolni, míg elő mertek
jönni és besurrantak a kamrába. - Ezt a sajtot kóstold meg, ilyet még nem ettél!
De óvatosan kezdj hozzá, mert lehet, hogy egérfogó van alatta! A mezei egeret
úgy megrémítette az autók robogása, a szakács haragos fenyegetőzése, no meg az
egérfogó említése, hogy csak azt kívánta, bárcsak otthon lehetne inkább, meghitt
fészkében. – Miauuuu! (H)- Futás! Itt a macska! – cincogták riadtan az egerek,
és egy szempillantás alatt eltűntek a padló réseiben. A mezei egér egy alma mögé
bújva reszketett (M), miközben a macska körülkémlelt (M) a kamrában. – Bőven
van részem kalandokban és izgalmakban és ennyi ennivalót még életemben nem
láttam, de én mégis jobban szeretem a csendes, nyugodt vidéki életet. – Köszönöm
a szíves vendéglátást! – kiáltotta. - Isten veletek! – felkapta batyuját és hazaindult
(M). Hajnaltájt ért haza a fészkéhez. A nap épp akkor kelt fel, és az egér
elgyönyörködött a látványban. – Istenem, milyen gyönyörű - sóhajtotta, és közben
egy búzakalászt majszolgatott. Soha többé nem megyek el otthonról!

52

7-es számú melléklet:
A szerelem mindent legyőz
-saját forrásHol volt, hol nem volt, élt Nekeresd országban egy szép, kedves
arcú, szelídkirálylány. Azzal teltek napjai, hogy a kastély körüli kertet
gondozta: virágokat ültetett, locsolt (M), gyomlált. Nagyon szerette őt a
kastély személyzete: a szakács, a kertész, az inasok, és különösen a
lovász fiú, akivel együtt nőttek fel és mind-mind, aki ott élt és
munkálkodott. A királylány édesapja, az öreg király nagyon szerette
volna, ha lánya már férjhez menne. Sorra hívatta (M) kastélyába a
környező országok hercegeit, nemes ifjúkat, mivel azt akarta, hogy
birodalma növekedjék. A királylány minduntalan elutasította (M) a
kérőket, hiszen neki a lovász fiú tetszett, titokban arról álmodozott, hogy
egyszer a fiú felesége lehet. Ezt a vágyát nem merte elmondani apjának,
mert tudta, hogy ő egy gazdag, előkelő férjet szán neki. Ahogy telt az
idő, egyre szomorúbb lett (M) a királylány, bezárkózott a szobájába és
naphosszatt csak sírt (H). Senkinek sem sikerült felvidítania. A
lovászlegénynek fülébe jutott, hogy mennyire bánatos a királylány,
elhatározta, hogy utánajár a dolognak, kideríti, vajon miért búslakodik.
Mikor megtudta, hogy a sok gazdag kérő miatt szomorkodik a
királylány, levelet írt neki, hogy vegye rá az apját, rendezzen a kérők
között egy bátorság próbát. Apja, hogy kedvére tegyen lányának, ráállt a
dologra. Kihirdette (H), hogy azé lesz a lánya, aki átugratja lovával az
ország közepén átfolyó, veszélyesen hömpölygő, örvényekkel teli széles
folyót, melyben már eddig is nagyon sokan odavesztek. A próba napján
összegyűltek a bátor vitézek, hercegek, grófok, de mikor meglátták a
félelmetesen áramló vizet, egyből visszahőköltek, megtántorodtak
lovaikkal, nem mertek nekiugratni a folyónak. A királylány eddig
bizakodva várt, hátha meglátja a lovászfiút a jelentkezők között. Bár
féltette a fiút, bízott benne, hogy kiállja a próbát. Hosszan, reménykedve
kémlelte (M) a láthatárt, hátha feltűnik a fiú. Már lenyugvóban volt a
nap, mikor megjelent a távolban egy délceg ifjú vitéz. Arca a páncél
rostélya alatt nem látszott, senki sem ismerte fel, csak a királylány.
Örömtől könnyes arccal bíztatta a lovászt. A legény lova nagy lendülettel
nekiiramodott (M) és elrugaszkodott a parttól, de csak kis híja volt, hogy
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a folyóba nem süllyedt. Ügyes volt a fiú, a lova is, de túl szélesnek
bizonyult a víz, már majdnem elérték a túlpartot, mikor beleestek a
folyóba, vitte őket az ár, hol elmerültek a víz alatt, hol feltűntek. Nagyon
megijedt a királylány is, hogy elveszíti a legényt, egyre csak a fohászokat
mondogatta (H). A lovászlegénynek végre sikerült valahogy a lova
nyakába kapaszkodnia és kievickéltek a túlsó parton. Határtalan volt a
királylány öröme (H), mikor kijutottak a vadul hömpölygő folyóból. A
király látta, mennyire örül lánya az ismeretlen ifjúnak. Elhatározta, bárki
legyen az, hozzáadja a lányát. Rendkívül meglepődött (H), hogy a
lovászlegényt rejti a páncél, de mivel ígéretéhez hű akart maradni,
hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak és máig is élnek, ha meg nem
haltak.
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8-as számú melléklet
WEÖRES SÁNDOR: KIS VERSEK A SZÉLRŐL
Tekereg a szél,
Kanyarog a szél,
Didereg az eper-ág:
Mit üzen a tél?
Fúj a szél, fúj a szél,
De morog a szél.
Apró ez a szoba,
Mégis belefér.
III.
Széles világba
Fut a szél magába,
Nyakában a lába,
Sosem érsz nyomába.

fújunk a szánkkal vagy a kendővel legyezünk, hajtjuk
a levegőt
forgatjuk a kendőt
imitáljuk a fázást, fogvacogtatva mondjuk
széttárjuk a karunkat
fújunk a szánkkal vagy a kendővel legyezünk, hajtjuk
a levegőt
morgás
ujjunkkal mutatjuk, milyen pici

kitárjuk a kezünket/
ujjainkkal a karunkon „lépegetünk”, „futunk”
nyak cirógatás
fej forgatása

WEÖRES SÁNDOR: FUTÓZÁPOR
Csillog a bozót,
Ága-boga ázik.
Nem jutok szárazon
Addig a házig.
Vízben, sárban
Cuppogva járok.
Majd ha bozót leszek,
Esőt kívánok.
Ázott ingemet
Tűz mellé terítik,
Fázó testemet
Gyorsan melegítik.
Majd ha virág leszek,
Esőre nyílok…
Ázik a bozót,
Csillog-villog.

ujjaink mozgatása
fej ingatása
cuppogás
járás utánzása
spriccelő használata
póló húzogatása
terítés utánzása
fázás utánzása
felkar simogatása
összeszorított ököl kinyitása
felemelt ujjaink mozgatása lefelé
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SZABÓ LŐRINC: A SZÉL MEG A NAP
Licskes-lucskos szürke bácsi,
Hujj, hujj, én a Szél vagyok
Kék udvarban seprűjével
Megkergette a napot.
Szél mondta: Hujj, hujj, hujj!
Nap mondta: Bujj, bujj, bujj!
Szél kergette, utolérte a Napot.
Kék udvarból kiseperte,
Kendőjébe bekötötte,
Mondjátok meg; hova tette?
Zsebretette a napot.
Zsebretette? Zsebre ő!
Azért van most rossz idő.

fújás
gyors dobogás
kendő lobogtatása
kar megfogása
sepregetés utánzása
kar széttárása
mintha zsebre tennénk valamit
kar széttárása

Forrás:
Benedek Elek: Magyar mese és mondavilág III. Móra Kiadó 1989
Benedek Elek: Mit beszéltek a szamarak? CD, Rózsavölgyi, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=kSY6itzrRRA
Ha majd hat éves leszek, Versek kicsiknek, Sziget kiadó, BP. 1995.
Weöres S.: Bóbita, Móra Kiadó, 1978,
Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én, General Press Kiadó, 1996
Tóthné Pánya Marianna: Esik eső, fúj a szél, TKK Kft.
Miau és más vidám mesék, Móra Kiadó, 2009
A városi és a falusi egér és más történetek, kiadó: Officina Nova, 1983
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9-es számú melléklet
Hej, tulipán, tulipán…
Hej, tulipán, tulipán,
Teljes szekfű szarkaláb,
Tele kertem zsályával,
Szerelemnek lángjával.
Nyisd ki rózsám kapudat,
Hadd kerüljem váradat!
Rózsafának illatja,
Az én szívem biztatja!
Két szál pünkösdrózsa
Két szál pünkösdrózsa, kihajlott az útra
El akar hervadni, nincs ki leszakítsa
Szakítsd le, te Julcsa, kössed bokrétába
Tedd a kisangyalod pörge kalapjára
Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik
Hanem az a rózsa, ki egymást szereti
Tavaszi szél vizet áraszt
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom
Minden madár társat választ, virágom, virágom
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom
Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom
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De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom

Hej, Dunáról fúj a szél
Hej, Dunáról fúj a szél,
szegény embert mindig ér,
Dunáról fúj a szél.
Ha Dunáról nem fújna,
ilyen hideg sem volna,
Dunáról fúj a szél.
Hej, Dunáról fúj a szél,
feküdj mellém, majd nem ér,
Dunáról fúj a szél.
Nem fekszem én kend mellé,
úgy sem leszek a kendé,
Dunáról fúj a szél.
Hej, Jancsika, Jancsika,
mért nem nőttél nagyobbra,
Dunáról fúj a szél.
Nőttél volna nagyobbra,
lettél volna katona,
Dunáról fúj a szél.
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Tisza partján mandulafa virágzik…
Tisza partján mandulafa virágzik
a virágja vízbe hull és elázik,
Teremjen a mandulafa mandulát, mandulát,
Csongorádon nevelik a szép leányt
Tisza partján jegenyefa virágzik
a virágja vízbe hull és elázik,
Teremjen a jegenyefa jegenyét, jegenyét,
Csongorádon nevelik a szép legényt
Tisza partján mandulafa virágzik
mandulája vízbe hull és elázik,
Megüzenem én a vízi madárnak, én a vízi madárnak,
Hozzon fel egy mandulát a babámnak.
Mély erdőn ibolyavirág….
Mély erdőn ibolyavirág,
Elrejt jól a borókaág.
Minek is rejt az az ág,
Gyere tágas a világ,
Mély erdőn ibolyavirág
Lombos fán fütyül a rigó,
Azt fütyüli, dalolni, de jó!
dalolj vígan, te rigó!
Télen , nyáron az a jó,
Lombos fán fütyül a rigó
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Érik a szőlő
Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele.
Két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere
Van vöröshagyma a tarisznyába, keserű magába,
szolgalegénynek sej a szegénynek de kevés vacsora
Huncut a gazda nem néz a Napba csak a szép lányokra,
Huncutabb a vendég, mert mindig csak innék,
Ha volna jó bora
Ettem szőlőt
Ettem szőlőt, most érik , most érik, most érik,
Virág Erzsit most kérik, most kérik, most kérik,
Kihez ment a levele, Garzó Pista kezébe,
Hej, rica rica, rica te, Pista, te!
Ez a kislány hegyen nőtt, hegyen nőtt, hegyen nőtt,
Nálam van a keszkenőd. keszkenőd, keszkenőd,
Én azt vissza nem adom, Virág Erzsi angyalom,
Hej, rica, rica rica te, Erzsi , te!
Hull a szilva
Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról,
Ej-haj, rica, rica kukorica derce
Egyik ága lehajlott, az én rózsám elhagyott,
Ej haj, rica, rica kukorica derce
Kis kalapom fekete, pávatolla van benne,
Ej haj rica, rica , kukorica derce
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10-es számú melléklet
A part alatt
A part alatt, a part alatt
Három varjú kaszál, három varjú kaszál.
Róka gyűjti, róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.
Bolha ugrik, bolha ugrik,
hányja a szekérre, hányja a szekérre
Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.
A malomban, a malomban
Három tarka macska, három tarka macska.
Egyik szitál, másik rostál,
harmadik követ vág, harmadik követ vág.
Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.
Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
kemencébe rakja, kemencébe rakja.
Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó?
Tyúk a cipót csipegeti,
hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.
Megfogtam egy szúnyogot
Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál,
kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál.
Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál,
aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál.
Tamkó Sirató Károly: Málna
Nem tudja a bálna, milyen jó a málna,
ha tudná a bálna, milyen jó a málna, csak málnát zabálna.
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Harcsa van a vízbe’
Harcsa van a vízbe’, gúnár a szélébe,
Haragszik galambom, nem néz a szemembe.
Harcsa van a vízbe’, gúnár a szélébe,
Haragszik galambom, én sem az övébe.
Harcsa van a vízbe’, gúnár a szélébe,
Angyalom, galambom, nézzél a szemembe!
Szabó Lőrinc: Falusi 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 Kukurikú!
Röf! Röf! Röf! Orra sárba döf:
sonka-lábán Kucu néni fürödni döcög.
Gá! Gá! Gá! Szalad világgá
Liba mama, ha a Csacsi rábőg, hogy: I-á!
Rút! Rút! Rút! Fel is, le is út:
mérges Pulyka te szereted csak a háborút!
Bú! Röf! Háp! Sípok, trombiták:
víg zenével így köszönt e díszes társaság.
Móricz Zsigmond: Török és a tehenek
Volt egy török, Mehemed,
Sose látott tehenet.
Nem is tudta Mehemed,
Milyenek a tehenek.
Egyszer aztán Mehemed
Lát egy csomó tehenet.
Csudálkozik Mehemed,
Ilyenek a tehenek?

Én vagyok a Mehemed!
Mi vagyunk a tehenek!
Számlálgatja Mehemed,
Hány félék a tehenek.
62

Meg is számol Mehemed
Három féle tehenet:
Fehéret, feketét, tarkát,
Meg ne fogd a tehén farkát!
Nem tudta ezt Mehemed,
S felrúgták a tehenek!
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11-es számú melléklet
Megismerni a kanászt…
Megismerni a kanászt, ékes járásáról
elöl fűzött bocskoráról, tarisznyaszíjáról,
Hejj, élet-élet kanász élet, ez aztán az élet,
ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Hejj, élet-élet kanász élet, ez aztán az élet,
ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Nem kell nékem a kanász, csak a felesége,
Zsíros, piszkos a kanász, gyöngy a felesége
Hej élet, betyár élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek
Hej élet, betyár élet, ez aztán az élet,
Ha megunom magamat, magam is úgy élek
Elszaladt a kandisznó,
Kilenc malacával,
Utánament a kanász
Fényes baltájával.
Hejj, élet-élet kanász élet, ez aztán az élet,
ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Hejj, élet-élet kanász élet, ez aztán az élet,
ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Hüccs ki disznó a berekből! Csak a füle látszik,
Kanászbojtár bokor alatt, menyecskével játszik.
Hejj, élet-élet kanász élet, ez aztán az élet,
ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Hejj, élet-élet kanász élet, ez aztán az élet,
ha megunom magamat, magam is úgy élek.
Három szabó legényke
Három szabó legényke, mek,mek, mek,
Vándorolni elmentek, mek, mek, mek,
Hárman ültek egy kecskére, úgy mentek el
Kecskemétre, mek, mek, mek.
Egy faluba betértek, mek, mek, mek,
Egy kocsmába betértek, mek, mek, mek,
Hárman kértek egy deci bort, hogy lemossák
Az úti port mek, mek, mek.
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Mikor a bort megitták, mek, mek, mek,
Kifizetni nem tudták, mek, mek, mek,
Az ablakhoz sorba álltak, mint a kecskék
Kiugráltak, mek, mek, mek.
A juhásznak jól van dolga
A juhásznak jól van dolga:
egyik dombról a másikra
terelgeti nyáját, fújja furulyáját,
bú nélkül éli világát.
Ha megunja furulyáját,
előveszi a dudáját.
Belefújja búját a birka bőrébe,
szélnek ereszti belőle.
Tej, túró az eledele,
száraz kenyér van melléje,
vizet iszik rája, rágyújt a pipára,
mégis piros az orcája.
Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör
Sehallselát Dömötör, buta volt mint hat ökör
Mert ez a Sehallselát, kerülte az iskolát
Azt gondolta hogy a pék, a pékhálót szövi rég
És kemencét fűt a pók, ottan sülnek a cipók
Azt hitte, hogy szűcs az ács, zabszalmát sző a takács
Sziklát aszal a szakács, libát patkol a kovács
Míg más olvasott meg írt, ő csak ordítani bírt
Megette a könyvlapot, s utána tintát ivott
Csak azt mondom Dömötör, buta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát kerülte az iskolát.
Hallod-e, te kis kovács
- Hallod-e, te kis kovács, mit kopog a kalapács?
Hallod-e, te kis kovács, mit kopog a kalapács?
- Azt kopogja, kippre kopp, csengős csikót patkolok.
Azt kopogja, kippre kopp, csengős csikót patkolok.
- Hallod-e, te kis kovács, mit dohog a kalapács?
Hallod-e, te…
A horgosi csárda
A horgosi csárda ki van festve,
Oda jár a cimbalmos a cimbalmával cimbalmozni, minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi, egy valaki.
65

A horgosi csárda ki van festve.
Oda jár a a hegedűs a hegedűvel hegedűzni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi, egy valaki.
A horgosi csárda ki van festve.
Oda jár a a furulyás a furulyával furulyázni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi, egy valaki.
A horgosi csárda ki van festve.
Odajár a nagybőgős a nagybőgővel nagybőgőzni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
A horgosi csárda ki van festve.
Odajár a klárnétás a klárnétjával klárnétozni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki
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12-as számú melléklet
Cickom, cickom
Cickom, cickom, vagyon- e szép lányod?
Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?
Add nekem azt, elkapom azt,
szita-szita péntek, szerelemcsütörtök, dobszerda.
A legények regimentje igen cifra,
benne forog Sándor Panka, igen nyalka.
Icce, ucca, Rebeka, de ékes a dereka, galambocska.
Ha ékes is, illeti, barna legény szereti, galambocska.
Ősszel érik, babám
Ősszel érik, babám a fekete szőlő,
Te voltál az igazi szerető,
Bocsáss meg ha vala, valaha vétettem,
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.
Jaj, de szépen zöldell a rimóci határ,
Közepibe legel egy kis bárány,
Közepibe gyöngyen legel egy kis bárány,
Jaj, de csinos büszke a rimóci kislány.
Kinek varrod babám azt a hímzett kendőt,
Neked varrom, hogy legyél szeretőm,
Négy sarkába négy szál fehér rozmaringot,
Közepibe babám, hogy szeretőd vagyok
Által mennék…
Által mennék én a Tiszán
Ladikon, ladikon, de ladikon.
Ott lakik a, ott lakik a galambom,
Ott lakik a galambom.
Ott lakik a városban,
A harmadik utcában,
Piros rózsa, kék nefelejcs, ibolya
Nyílik az ablakában.
Által mennék én a Tiszán
Nem merek, nem merek, de nem merek.
Attól félek, hogy a Tiszába esek,
Hogy a Tiszába esek.
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Lovam hátán seje-haj,
Félre fordult a nyereg,
A Tiszának habjai közt elveszek,
A babámé nem leszek.
Hármat tojott a fekete kánya
Hármat tojott a fekete kánya,
engem szeret a kend barna lánya.
Kikityenbe, kukutyomba,
gyere rózsám a kocsimba.
Nem ülök én a kend kocsijába,
nem kell nékem a kend barna lánya.
Kikityenbe, kukutyomba,
gyere rózsám a kocsimba.
Akármilyen szegény legény vagyok,
a kend lánya szeretője vagyok.
Kukutyin mellett, ha jártam,
a rózsámmal, vele háltam.
Kis kece lányom
Kis kece lányom fehérbe vagyon,
fehér a rózsa, kezébe vagyon.
Mondom-mondom, fordulj ide
mátkám-asszony,
mondom-mondom, fordulj ide
mátkám-asszony!
Citrusi menta, kajtali rózsa
elmennék táncba, ha szép lány volna
Mondom-mondom, fordulj ide
mátkám-asszony,
mondom-mondom, fordulj ide
mátkám-asszony!
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Este van már, nyolc óra
Este van már, nyolc óra,
Ég a világ a boltban,
Sallárom, sallárom,
Ég a világ a boltban.
Ott mérik a pántlikát,
Piros színű pántlikát,
Sallárom, sallárom,
Piros színű pántlikát.
Jakuts Pista méreti,
Az asztalra leteszi,
Sallárom, sallárom,
Az asztalra leteszi.
Bíró Róza felveszi,
A hajába biggyeszti,
Sallárom, sallárom,
A hajába biggyeszti.
Biggyeszd Róza, nem bánom,
Úgyis te lész a párom,
Sallárom, sallárom,
Úgy is te lész a párom.
A Vargáék ablaka
A Vargáék ablaka
Rózsából van kirakva, kirakva
Kirakva de kirakva.
Azért van az kirakva
Gárzó Péter jár ide, jár oda
Jár oda de jár oda.
Hej te Julcsa gyere ki
Vár már Péter ide ki, ide ki
Ide ki, de ide ki.
Tudnám én azt ha várna
Mert a szívem dibegne dobogna
Dibegne, hej dobogna
69

Széles a Balaton vize
Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta,
Ne menj arra kisangyalom, mert leesel róla.
Nem esek, nem esek, én a Balaton vizébe,
Inkább esek kisangyalom véled szerelembe
Mindenkinek van kedvese csak énnékem nincsen.
Elrabolta a Balaton az én kedves kincsem.
Megkérdezem tőle, há' vitte, melyik szélére?
Kedvesemért elmnennék én a világ végére.
Nem zörög a nyárfa levél ha a szél nem fújja,
Nem beszélnék kisangyalom ha igaz nem volna.
Tilos a szerelem félek a drága jó anyádtól,
Azt beszélik a faluban váljunk el egymástól.
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13-as számú melléklet
Weöres Sándor: A GALAGONYA
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magába.
Hogyha a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.
Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.
A KUTYA-TÁR
Harap-utca három alatt
Megnyílott a kutya-tár,
Síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülű Aladár.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülű Aladár!
Húsz forintért tarka kutya,
Tízért fehér kutya jár,
Törzs-vevőknek öt forintért
Kapható a kutya már.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülű Aladár!
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HARAGOSI
Fut, robog a kicsi kocsi
Rajta ül a Haragosi,
Din don diridongó.
Ha kiborul az a kocsi,
Leröpül a Haragosi,
Din don diridongó.
Fut a havon a fakutya,
Vele fut a retyerutya,
Din don diridongó.

Ha kiborul a fakutya,
Leröpül a retyerutya,
Din don diridongó.
Kiugrott a gombóc a fazékból
Kiugrott a gombóc a fazékból
Utána a molnár fazekastul
stul, stul, stul, fazekastul
Elfutott a molnár fazekastul,
Követte őt Böske néni sodrófástul
Stul, stul stul, sodrófástul
Elfutott a Böske néni sodrófástul,
utána meg Miska apó unokástul,
stul, stul, stul, unokástul
Futott Miska apó unokástul,
Követte őt a kis házuk ablakostul
stul, stul stul, ablakostul
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Sietett a kis ház ablakostul
Utánuk a kis kert eperfástul
stul, stul, stul, eperfástul
Futott, loholt a kert eperfástul
Utána meg Cirmos cica kis cicástul
stul ,stul, stul, kis cicástul
Ráugrott a cirmos a gombócra
S megette a kisfiával lekvárostul
stul, stul, stul, lekvárostul

Tamkó Sirató K: Mondjam még?
Volt egy dongó meg egy légy!
Tovább is van, mondjam még?
• Mondjad!
Volt egy molnár meg egy pék!
Tovább is van, mondjam még?
• Mondjad!
Volt ergy asztal meg egy szék!
Tovább is van, mondjam még?
• Mondjad!
Volt egy kantár meg egy fék!
Tovább is van, mondjam még?
• Mondjad!
Ha neked ez nem elég, öleld meg a kemencét!
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Töröm, töröm a mákot
Töröm, töröm a mákot,
Sütök vele kalácsot,
Megzsírozom, megvajazom,
Mégis, mégis neked adom

Forrás:
Forrai Katalin: Ének az óvodában, Editio Musica Kiadó Bp., 2013
Pécsi Géza- Uzsalyné Pécsi Rita: Énektár 2. Kulcs a muzsikához Kiadó, Pécs
2002
Népdalok kicsiknek:
https://www.youtube.com/watch?v=Geg0Zakp7p0&list=OLAK5uy_lhpudEHH
71qemH579LUxA6E83MTEwz2hE
Tamkó Sirató Károly: Tengerecki és a világ, Holló és társa Kiadó, Bp, 1998
Népdalok, mondókák: https://www.youtube.com/watch?v=26sNwWLvzA&list=PLxeobsc2iscDjdbtEW0X86YQgrW5kHRBB
Varga Katalin: Kiugrott a gombóc a fazékból (Gőgős Gúnár Gedeon) Móra
Kiadó, 2021
Weöres Sándor: Bóbita, Móra Kiadó, 2020
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14-es számú melléklet
A só-liszt gyurma receptje:
•
•
•
•

250 g só
250 g finomliszt
1 dl víz
2 ek napraforgó olaj

Ha esetleg a massza állaga lehetne puhább, akkor kanalanként kell adagolni annyi vizet,
amivel elérjük a kívánt gyurma állagot. Amint egy homogén masszává álltak össze a
hozzávalók, máris el lehet kezdeni játszani vele.

Só-liszt gyurma sütése
A só-liszt gyurma a levegőn magától is kiszárad, megkeményedik. Szárítás közben érdemes
megfordítani, hogy minden oldala ki tudjon száradni. De sütőbe téve ez a folyamat
felgyorsítható. A kész formát tegyük a 135 fokos sütőbe. Vastagságtól függ, hogy mennyi
ideig kell sütni. A vékony sógyurmának elég lehet 40 perc, de vastagabb formáknak akár 1-2
óra is kellhet, míg keményre sülnek.

Só-liszt gyurma festése
A kiszáradt vagy éppen kisütött sógyurmát festéssel lehet még szebbé varázsolni. Temperával,
filctollal, vagy akár vízfestékkel is kiszínezhetők a már megszáradt figurák.
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15-ös számú melléklet:
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Hasznos oldalak:
https://gondozotthon.hu/wp/szakmai-anyagaink/
https://www.cukimamik.hu/
http://akebiajatek.blogspot.com/2014/02/ujjfestes-mindenmennyisegben.html
https://jatsszunk-egyutt.hu/kreativ-otletek-a-negy-evszak-temakorben/
https://www.brendon.hu/a-legjobb-so-liszt-gyurma-recept-titka-blog-x86
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