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Ábécé dal 
A, mint az alma, alma, 

 
Á, mint az ásó, ásó, 

Á 

B, mint a birka, birka, 

B 

C, mint egy cica. 

 
Cs, mint a csillag, csillag, 

 

D, mint a dió, dió, 

 

E, mint az elefánt, elefánt, 

 
 

É mint egy érem. 

É 

Mindenki tudja, mindenki ismeri, hogy kell 
kimondani, hogy kell kiejteni, 

Mindenki tudja, mégis megkérdezi, hogy 
van az ábécé? 

F, mint a fogkrém, fogkrém, 

F 

G, mint a gólya, gólya, 

G 

Gy, mint a gyertya, gyertya, 

GY 

H, mint hóember. 

 

I, mint az izzó, izzó, 

I 

Í, mint az író, író, 

Í 

J, mint a jegesmedve, 

J 

K, az koala. 

K 
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Mindenki tudja, mindenki ismeri, hogy kell 
kimondani, hogy kell kiejteni, 

Mindenki tudja, mégis megkérdezi, hogy 
van az ábécé? 

L, mint a lóhere, lóhere, 

L 

Ly, mint egy lyuk, egy lyuk, 

 

M, mint a méhecske, méhecske, 

 

N, az egy naphal. 

N 

Ny, mint a nyuszim nyuszi, 

 

O, mint az olló, olló, 

O 

Ó, mint az óra, óra, 

 

Ö, az egy ördög. 

Ö 

Mindenki tudja, mindenki ismeri, hogy kell 
kimondani, hogy kell kiejteni, 

Mindenki tudja, mégis megkérdezi, hogy 
van az ábécé? 

Ő, mint az őzike, őzike, 

 

P, mint a pingvin, pingvin, 

 

Q, mint a quartett, quartett, 

Q 

R, az egy roller. 

R 

S, mint a süni, süni, 

S 

Sz, mint egy szúnyog, szúnyog, 

 

T, mint a teve, teve, 

T 

Ty, az egy nagy tyúk. 
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Mindenki tudja, mindenki ismeri, hogy kell 
kimondani, hogy kell kiejteni, 

Mindenki tudja, mégis megkérdezi, hogy 
van az ábécé? 

U, mint az uborka, uborka, 

 

Ú, mint az úszó, úszó, 

Ú 

Ü, mint az üveg, üveg, 

 

Ű, az űrhajó. 

 

V, mint egy vakond, vakond, 

 
 

W, mint egy nagy dupla V, 

W 

X, mint a xilofon, xilofon, 

X 

Y, az ipszilon. 

Y 

Z, mint a zokni, zokni, 

Z 
 

Zs, mint egy zsiráf, zsiráf, 

 
 

Vége is van a dalnak, ez az ábécé!
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Számoló dal 
 

1, Egy almafa, 

 
 

2, Két katica, 

 
 

3, Három kiskacsa, 

 
 

Egy, kettő, három. 
 

4, Négy porszívó, 

 
 

5, Öt póniló, 

 
 

6, Hat pillangó. 

 
 

Négy, öt, hat. 
 

7, Hét repülő, 

 
8, Nyolc serpenyő, 

 
9, Kilenc esernyő, 

 
Tíz ujjad van. 

 
Egyszerű, mint az 1+1, könnyű 

megtanulni. 
 

Szeretnétek még egyszer? 
Igen! 

Gyorsabban? 
Igen! 

Akkor gyerünk! 
1, Egy almafa, 
2, Két katica, 

3, Három kiskacsa, 
Egy, kettő, három. 

4, Négy porszívó, 
5, Öt póniló, 

6, Hat pillangó. 
Négy, öt, hat. 

7, Hét repülő, 
8, Nyolc serpenyő, 
9, Kilenc esernyő, 

Tíz ujjad van. 

Egyszerű, mint az 1+1, könnyű 
megtanulni. 
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Ez egy ház 

Ez egy ház, szép kis ház, 
ajtó ablak, kertes ház, 

 
 

van sok fa, almafa, 
kutya, cica, körte fa 

 

 

Piros, fehér, zöld 

piros, fehér, zöld, 
piros fehér zöld, 

ez a magyar zászló, 
piros fehér zöld 

 

 

 

 

Süss fel nap 

Süss fel nap, 
Fényes nap, 

Kertek alatt a ludaim 
megfagynak. 

 

 

Boci, boci tarka 

Boci, boci tarka, 
Se füle, se farka, 

Oda megyünk lakni, 
Ahol tejet kapni. 

 
Boci, boci megfázott, 

Varrtam neki nadrágot, 
Nem akarta felvenni, 
Ágyba kellett fektetni 
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Tóbiás 

Kolofónium.  
Kolofónium.  

Tóbiás!  
Tóbiás! 

Mit csinálsz? 
//:Csinálom a csizmám, csizmám, 

csizmám.:// 

 

 

 

Pál, Kata, Péter 

Pál, Kata, Péter Jó reggelt! 
Már odakünn a nap felkelt. 

Szól a kakasunk, az a nagy tarajú, 
Gyere ki a rétre kukurikú! 

 

 

Az én zubbonyomra 
Az én zubbonyomra tíz gomb van 

felvarrva 
Tíz gomb van felvarrva az én 

zubbonyomra 
Ha nincs rajta tíz gomb nem az én 

zubbonyom 
Mert az én zubbonyomra tíz gomb van 

felvarrva 

 

 
 

Megy a kocsi 

Megy a kocsi, megy a szekér homokért, 
homokért. 

Én is megyek a kocsmába körtepálinkáért. 
Sej-haj, nem bánom, nékem is van 

virágom. 
Sej-haj, leszakítom a nyáron. 
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Cirmos cica haj 

Cirmos cica haj 
Hova lett a vaj? 

Ott látom a bajuszodon 
Most lesz neked jaj 

 

 

Kecske ment a kiskertbe 

Kecske ment a kiskertbe, 
a káposztát megette. 

Siess kecske, ugorj ki! 
Jön a gazda megfogni. 

 

 

 

Ég az erdő, ég a ház is 

Ég az erdő, ég a ház is, 
Nem csak egy ház, három ház is, 

Tűz! Tűz! Tűz! Tűz! 
Jaj, de messze a kanális.  

 

 

Nyuszi ül a fűben 
Nyuszi ül a fűben, szépen szundikálva. 

Nyuszi talán beteg vagy, 
hogy már nem is ugorhatsz? 
Nyuszi hopp, nyuszi hopp! 

Máris egyet elkapott! 
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Koszorú, koszorú 

Koszorú, koszorú, 
Mért vagy olyan szomorú? 

Azért vagyok szomorú, 
Mert a nevem koszorú. 

 

 

 

Cifra palota 
Cifra palota 

zöld az ablaka 
gyere ki te tubarózsa! 

Vár a viola. 
 

Kicsi vagyok én 
majd meg növök én 

esztendőre vagy kettőre legény leszek én. 
 

 

 

 

Hová mész te kis nyulacska 

Hová mész te 
Kis nyulacska? 

Ingyom-bingyom 
Tá libe 

Tutá libe 
Má libe 

Az erdőbe. 
 

Minek mész te 
Az erdőbe? 

Ingyom-bingyom 
Tá libe 

Tutá libe 
Má libe 

Vesszőcskéért. 
 

Minek néked 
Az a vessző? 

Ingyom -bingyom 
Tá libe 

Tutá libe 
Má libe 

Kertecskének. 
 

Minek néked 
Az a kiskert? 

Ingyom-bingyom 
Tá libe 

Tutá libe 
Má libe 

Virágoknak. 
 

Minek néked 
Az a virág? 

Ingyom-bingyom 
Tá libe 

Tutá libe 
Má libe 

Jóanyámnak. 
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Egy boszorka van 
Egy boszorka van, három fia van. 

Iskolába jár az egy, másik bocskort varrni 
megy. 

A harmadik itt a padon a dudáját fújja 
nagyon. 

De szép hangja van, danadanadan. 

 

 

 
Szélről legeljetek 

Szélről legeljetek, fának ne menjetek, 
Mert ha fának nekimentek, fejeteket 

beveritek, 
Szili kút, szanyi kút, szentandrási sobrikút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kis kacsa fürdik fekete tóba 

Kis kacsa fürdik fekete tóba', 

Anyjához készül Lengyelországba. 

Síkos a talpa, magos a sarka, 

Fordulj ki, fordulj, két arany alma. 

 

 

 

Hopp, Juliska, hopp, Mariska 
Hopp, Juliska, hopp, Mariska, 

Sej, gyere vélem egy pár táncra, 
Sej, gyere vélem egy pár táncra. 

 
Fogd a kontyod, hogy ne lógjon, 
Sej, hogy a hajtűd ki ne hulljon, 
Sej, hogy a hajtűd ki ne hulljon. 

 
Fordulj bolha csosszantóra, 

Járd meg a táncot régi módra, 
Járd meg a táncot régi módra. 

 
Így kell járni, úgy kell járni, 

Sári, Kati tudja, hogy kell járni, 
Sári, Kati tudja, hogy kell járni. 
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Körben áll egy kislányka 

Körben áll egy kislányka 
Lássuk ki lesz a párja? 

Lássuk kit szeret a legjobban? 
Azzal forduljon gyorsan 

 
Ezt szereti a legjobban 

Ezzel forduljon gyorsan 
Vége vége vége mindennek 

Vége a szerelemnek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este van már 
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. 
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Elfogyott a krumplileves 

Elfogyott a krumplileves, kiürült a tál 
A házunkra rászállott a jó gólya madár 
Gólya, gólya, hosszú lábú gólya madár. 

 
Öregapám hetven éves most házasodik 
Összeveri a bokáját, úgy ugrándozik 

Gólya, gólya, hosszú lábú gólya madár. 
 

Édesapám fafaragó fia vagyok én 
Ő készíti a bölcsőt, a belevalót én 

Gólya, gólya, hosszú lábú gólya madár. 
 

Édesapám kecskepásztor fia vagyok én 
Ő kergeti a kecskéket, a lányokat én 

Gólya, gólya, hosszú lábú gólya madár. 
 

 

 

 

 

 

 

A mi házunk teteje, teteje 
 

A mi házunk teteje, teteje, 
rászállott a cinege, cinege. 

Hess le róla cinege, cinege, beszakad a 
teteje, teteje. 

Ha beszakad mi lesz véle? 
Sárga lábú cinege, cinege, 

Hess le róla cinege, cinege, leszakad a 
teteje, teteje. 

 
Nád a házam padlója, padlója, rászállott a 

vadgólya, vadgólya. 
Hess le róla vadgólya, vadgólya, beszakad 

a padlója, padlója. 
Ha leszakad mi lesz véle? 

Hosszú orrú vadgólya, vadgólya, 
Hess le róla vadgólya, vadgólya, 

/Mert/ leszakad a padlója, padlója. 
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Falu végén van egy ház 
Falu végén van egy ház,  

Falu végén új idrom fidrom  
Gálica szikszom van egy ház.  

 
Abban lakik egy asszony,  

Abban lakik új idrom fidrom 
Gálica szikszom egy asszony.  

 
Volt néki egy lánya,  

Volt néki új idrom fidrom 
Gálica szikszom leánya.  

 
Julcsa volt a neve,  

Julcsa volt új idrom fidrom 
Gálica szikszom a neve.  

 
Sütött Julcsa pogácsát, 

Sütött Julcsa új idrom fidrom 
Gálica szikszom pogácsát.  

 
Odatta a Pestának,  

Odatta a új idrom fidrom 
Gálica szikszom Pestának.  

 
A Pesta azt megette,  

A Pesta azt új idrom fidrom 
Gálica szikszom megette.  

 
A hideg is ki lelte,  

A hideg is új idrom fidrom 
Gálica szikszom ki lelte.  

 
Eltemették a Pestát,  

Eltemették új idrom fidrom 
Gálica szikszom a Pestát.  

 
Rá írták a sirjára,  

Rá írták új idrom fidrom 
Gálica szikszom sírjára, hogy 

 

Által mennék én a Tiszán 
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. 
 

Lovam hátán seje-haj, 
félre fordult a nyereg, 

a Tiszának habjai közt elveszek, 
a babámé nem leszek. 
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Elment a madárka 
Elment a madárka 

Üres a kalitka 
S azt üzente vissza 
Visszajő tavaszra 

S azt üzente vissza 
Visszajő tavaszra 

 
S ha tavaszra nem jő 

Búzapirulásra 
S ha még akkor sem jő 

Szőlőlágyulásra 
S ha még akkor sem jő 
Tudd meg sohasem jő 

 

 

 
 

 
 
 

A csitári hegyek alatt 
 

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó. 
Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el 

a ló. 
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? 
Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek a 

tied. 
 

Amott látok az ég alatt egy madarat 
repülni, 

De szeretnék a rózsámnak egy levelet 
küldeni, 

Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a 
levelet, 

Mondd meg az én galambomnak, ne 
sirasson engemet. 

 
Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a 

levelet, 
Mondd meg az én galambomnak, ne 

sirasson engemet. 
 

Arra alá van egy erdő, jajj de nagyon 
messze van, 

kerek erdő közepében két rozmaring bokor 
van, 

egyik hajlik vállamra, másik a babáméra 
így hát kedves kisangyalom tiéd leszek 

valaha. 
 

Egyik hajlik vállamra, másik a babáméra 
így hát kedves kisangyalom tiéd leszek 

valaha 
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Kis kutya, nagy kutya  
 

Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába, 
Van nekem szeretőm Szeged városába; 
/:Szeged híres város, Tápéval határos, 
Ott lakik a babám, kivel leszek páros.:/ 
 
Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába, 
Van nekem szeretőm Nánás városába; 
/:Olyan mind a kettő, mint az aranyvessző, 
Szőke is, barna is, szeret mind a kettő.:/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este van már, csillag van az égen 
Este van már, csillag van az égen. 

Varga Julcsa mezítláb a réten. 
Sajnálja a cipőjét felhúzni, 

Garzó Péter nem vesz többet néki. 
 

Garzó Péter elment katonának, 
acél fegyvert csináltat magának, 
acél fegyvert, rózsafa a nyele, 
rá van írva Varga Julcsa neve. 
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