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A MaszatVilág őszi mondókatára azért jött létre, hogy lehetőséget teremtsen
számotokra egy kis közös játékra, éneklésre és mondókázásra, 

meghitt szülő-gyermek percekre.
A mondókák közös gyakorlása során fejlődik a gyermekek szókincse, könnyebben

sajátítják el szépséges anyanyelvünket. 
A közös játék fejleszti figyelmüket, önkifejező képességüket, kitartásukat, és segít

fenntartani kíváncsiságukat.
Minden mondóka mellett találtok egy kis magyarázatot is a mondóka fajtáját illetően.

A kiadvány összeállításánál ügyeltem a fokozatosság betartására, illetve, hogy az
adott korosztály számára könnyedén befogadható tartalmat gyűjtsek egy csokorba. 

Kellemes, és örömteli összebújós mondókás perceket kívánok Nektek!

A mondókákat (népi gyűjtés alapján) válogatta: 
Varga Zsófia óvodapedagógus, 

a MaszatVilág  kreatív, kézügyességfejlesztő 
babafoglalkozás alapítója



Erdő szélén házikó,
ablakában nagyapó.

Lám egy nyuszi ott robog, 
az ajtaján bekopog. 

Kérlek, segíts én rajtam,
a vadász a nyomomban.
Gyere nyuszi, sose félj,

megleszünk itt kettecskén!

facebook.com/maszatvilag

MaszatVilág dal



Hüvelykujjam almafa,
mutatóujjam megrázta,

középső ujjam felszedte,
gyűrűsujjam hazavitte.

A kisujjam mind megette,
megfájdult a hasa tőle.

ujjszámoló



Ez elmegy almát szedni,
ez felmászik a fára,
ez megrázza,
ez felszedi,
ez a kicsi mind 
megeszi!

ujjszámoló



Kerekecske, dombocska,
itt csücsül a nyulacska.
Jön a vadász, meglátja,
beszalad a, beszalad a,

nyakába, nyakába.

(tenyér)cirógató



Susog, susog a levél,
közeleg a hideg tél.
Lepörög a falevél,

lefújta a hideg szél.
ujjakat megmozgató



Süni, süni, sünike,
sétálgat az erdőbe'.

Tüskés hátán falevél,
megvédi, ha jön a tél.

összebújós



Van egy bagoly,
az csak huhog.

Attól minden levél suhog,
ssshhh...

hangutánzó



Tapsi, kacsó, tapsi,
ennivalót adj ki.

Ludaknak, récéknek,
apró kis csibéknek.

tapsoltató



Sütőben a tökmag,
befűtöttünk tegnap.

Ripeg-ropog, zeng a nád,
szél süvíti víg dalát.
Ég öt éjjel, öt nap,
odasül a tökmag!

tapsoltató



Így törik a diót: kop-kop-kop,
Úgy meg a mogyorót: rop-rop-rop.

törögető



Gomba, gomba, gomba,
nincsen semmi gondja.

Ha az eső esik rája,
nagyra nő a karimája.
Az esőt csak neveti,
van kalapja, teheti.

karokat bemelegítő



Menjünk, menjünk,
mendegéljünk,

míg sűrű erdőbe érünk.
A fák között mókus ugrál,
az árokban nyuszi bújkál.

sétáltató



Dombon törik a diót, a diót,
rajta vissza mogyorót,

mogyorót.
Tessék kérem megbecsülni,
és egy dombra lecsücsülni,

csüccs!
átmozgató



Zsipp-zsupp, szalmazsupp,
háztetőre felrakjuk,
ha átázik, ledobjuk.

lóbáló



Égszakadás, földindulás,
a fejemen egy koppanás:

szaladj Te is pajtás!

futtató 


