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A MaszatKlub nyári mondóka-és dalocskatára azért jött létre, hogy lehetőséget
teremtsen számotokra, a 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 mondókás perceket kívánok Nektek!

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

a MaszatVilág kreatív, kézügyességfejlesztő 
babafoglalkozás és a MaszatKlub online alkotós univerzum alapítója



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

ujjszámoló



Hajlítom kezem, ujjamat,
gömböt formálok, hatalmasat.
Pitypangra fújok: szél vagyok,

repülnek ernyős csillagok. 

kéz izületeit bemelegítő



Itt a kezem, jobb és bal,
összeverem, megszólal.
Itt a kezem, bal és jobb,

most kell vele tapsolnom!

tapsoltató



Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet.
Sósat, sósat, jó ropogósat.

Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.

tapsoltató



Érik a dinnye,
hajlik az ága,

bodorodik a levele,
bújjunk a csalánba.

dülöngélő, összebújó



Dundi dongó lépeget,
ide-oda lépeget.
Ide lép, oda lép,

virágporon, mézen él. 

lépegető/sétáltató



Kicsi kocsi, négy kerék,
csikorog, ha fog a fék.
Biciklivel gyorsulok,
játszótérre indulok.

Sárga buszon barátok,
jön a vonat megállok.

sétáltató



Esik eső, jaj-jaj-jaj,
mindjárt itt a zivatar!
Tüzes villám cikázik,
aki nem fut, megázik!

futtató 



Fut a vonat, megy a vonat.
Za-ka-tol, za-ka-tol.

Ta-ka, ta-ka,
za-ka-tol, za-ka-tol.

vonatozó



Megy a labda vándorútra,
egyik kézből a másikba.

Aki tudja, meg ne mondja,
merre van a labda útja.

Csili-csalavári,
finom karalábé,

cukor, csokoládé,
Sári hopp, hej, hó!

adogató dalocska



Hinta, hinta, palinta,
szépen szól a pacsirta.

Lökd meg pajtás a hintát,
érjük el a pacsirtát.

hintáztató


