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mondóka-és dalocskatár



A mondókákat (népi gyűjtés alapján) válogatta: 
Németh-Varga Zsófia óvodapedagógus, 
a MaszatVilág  kreatív, kézügyességfejlesztő babafoglalkozás és 
az Online MaszatKlub alapítója

A MaszatKlub Adventi mondóka-és dalocskatára azért jött létre, hogy
lehetőséget teremtsen számotokra egy kis közös játékra, éneklésre és

mondókázásra, 
meghitt szülő-gyermek percekre.

A mondókák közös gyakorlása során fejlődik gyermeked szókincse,
könnyebben sajátítja el szépséges anyanyelvünket. 

A közös játék fejleszti figyelmét, önkifejező képességét, kitartását, és 
segít fenntartani kíváncsiságát.

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

gyűjtsek egy csokorba. 

Kellemes, örömteli, összebújós mondókás perceket 
és nagyon boldog karácsonyt kívánunk Nektek!



Egy, kettő, három, négy, öt,
a nagymama harisnyát köt.
Egy, kettő, három, négy, öt,
Maszat baba harisnyát köt.

 



Mikulás, Mikulás, kedves
Mikulás! 

Gyere már, gyere már,
minden gyerek vár!

Krumplicukor, csokoládé,
jajj de jó!

De a virgács jó gyereknek
nem való.

Mikulás, Mikulás, kedves
Mikulás!

Gyere már, gyere már,
minden gyerek vár!

 



Áspis, kerekes,
útifüves, leveles,
bíbola, bíbola,

pacs, pacs, pacs.
 



Kerekecske, gombocska,
volt egyszer egy

dombocska. 
Dombon állt egy házikó,

házikóban ládikó.
Ládikóban kerek tálca, 
a tálcán meg öt pogácsa.

Arra ment egy egérke,
mind megette ebédre.



Perecet vegyenek, 
frissek még, melegek.

Ropogósak, sósak,
szépen mosolyognak.

 



Itt kopog, ott kopog, 
megérkezett Tèlapóka, 

hopp.
 



Ha-ha-ha havazik,
he-he-he hetekig,

hu-hu-hu hull a hó,
hi-hi-hi, jaj de jó!

 



Miki, Miki, Mikulás,
nem szereti a gulyást.

Mert a gulyás paprikás,
megcsípi a bajuszát!

 



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!



Hóembernek
se keze, se lába,

hóembernek
pici szeme szén.
Lustán pislog, 
fadugó az orra,
vásott kannát 
visel a fején.

 



Ácsorogjunk,
bácsorogjunk,

tetőfából tüzet
rakjunk, 
sej meg is

melegedjünk, 
sej meg is

melegedjünk.



Hull a hó, hull a hó,
hinti-hinti Hóapó.
Hali-hali-halihó,

hűha, hűha, 
hull a hó!

 



Luca, Luca, kitty,
kotty!

Sáp, sáp, rud, rud,
kukorikú!

 



Hull a hó, hull a hó,
hógolyózni 
jaj de jó!

 



Kiugrott a gombóc 
a fazékból,

utána a molnár
fazekastól,

stól-stól-stól, 
fazekastól.

 



Varjú károg, fú a
szél,

Esik a hó, itt a tél.
Jaj, de nagyon hideg

van
Ropog a hó alattam.
Vígan csúszik a kis

szán,
Most örülünk

igazán!



Töröm, töröm a mákot,
sütök vele kalácsot,
ica tolla, motolla,

Neked adom Maszatka!
 



Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék!

Aki lángot látni akar,
mind leguggoljék.

 



Süssünk, süssünk valamit,
azt is megmondom, hogy

mit:
lisztből legyen kerekes,

töltelékes, jó édes.
 

Sodorva, tekerve,
túróval bélelve,
csigabiga rétes,
kerekes és édes.



Így törik a diót,
kopp, kopp, kopp.

Így meg a
mogyorót, 

ropp, ropp, ropp.



Hull a hó, hull a hó,
Lesz belőle takaró.

Erdő-mező megáldja,
Lesz egy derék

bundája.
 



Én kicsike vagyok,
A fogaim nagyok.

Adjanak egy
kalácsot,

Hogy harapjak
nagyot!

 



Kis karácsony, nagy
karácsony,

kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,

hadd egyem meg melegébe.
 



Kicsi vagyok, székre
állok,

onnét egy nagyot
kiáltok,

hogy mindnyájan
meghalljátok:

Boldog karácsonyt
kívánok!


