
MaszatKlub

Mondókagyűjtemény
 

MOZGÁSOS

maszatklub.hu



Kedves Előfizetőnk!
 

Ez a csomag úgy juthatott el Hozzád, hogy Te is MaszatKlub előfizető lettél.
Örülünk, hogy itt vagy, és arra kérünk, hogy ezeket a kártyákat tartsd meg belső
használatra. Ha megtetszenek a barátnődnek, akkor mesélj neki a Klubról, és hívd
meg Őt is, hogy csatlakozzon ehhez az egymást támogató, kreatív
anyaközösséghez.  :)

 
A MaszatKlub "Mozgásos mondókagyűjtemény" csomag azért jött létre:

 
- Lehetőséget teremtsen számotokra egy kis közös játékra, éneklésre és
mondókázásra, meghitt szülő-gyermek percekre.
- A mondókák közös gyakorlása során fejlődjön a gyermek szókincse, könnyebben
sajátítsa el szépséges anyanyelvünket.
- A közös játék fejleszti a gyermek figyelmét, önkifejező képességét, kitartását, és
segít fenntartani kíváncsiságát. 
- A mozgással kísért mondókák kiváló kiegészítésként szolgálhatnak a hidegebb,
játszóteret nélkülöző időszakban is.

 
Extra tippekhez nézd meg az ezzel kapcsolatos videót is!

 
Jó szórakozást kívánunk! :)



Kezem végén kicsi mancs,
lábam végén nagy tappancs.
Közte pocak, benne kóc,
én vagyok a kis gombóc.



Keze, lába van neki,
szeme, füle van neki,
orra, szája van neki,
erre fut a kisnyuszi!



Hej Gyula, Gyula, Gyula,
szól a duda, duda, duda,
Pest, Buda, Buda, Buda,
Pattogatott kukorica.



Nyuszi fülét hegyezi,
nagy bajuszát pödöri.

Répát eszik, 
ropp, ropp, ropp.
Nagyot ugrik,

hopp, hopp, hopp.



Előre a kezedet,
utána hátra,

előre a kezedet,
utána rázzad,

utána ugri-bugri,
utána forgás,
tapsolj egyet

Pajtás!



Húzzuk a szekeret,
forgatjuk a kereket,
vezetjük az autót,
becsapjuk az ajtót!



Hajlik az ág, fúj a szél,
nyírfa lombja összeér.
Újra össze, újra szét,
rajta, rajta, most elég!



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



Fújja a szél a fákat,
letöri az ágat,

reccs!



Mackó, mackó ugorjál!
Mackó, mackó, forogjál!

Tapsolj egyet,
ugorj ki!



Lábikóból házikó,
házikóból pillangó.
Pillangóból házikó,
házikóból lábikó.



Pista bácsi fűrészel,
dolgozik a fűrésszel.

Húzza-vonja, húzza-vonja,
most a bükköt darabolja.



Kipi-kopi, sarkacska,
tipi-topi, talpacska.

Bicikli, bicikli,
ez a baba de cuki!



Van két fürge kicsi szem,
szétnézeget idebenn.
Van két fürge kicsi láb,
végigszeli a szobát.



Lóg a lába, lóga,
nincsen semmi dolga.
Mert ha dolga volna,
a lába se' lógna.


