
Készítette: Sándorfi Anikó 

A húsvét ünnepe mellett a magyar költészet napja is közeledik
legkézenfekvőbb tevékenység az anyanyelvi nevelés. 

Bölcsődés korú gyermekeik mindennapjait átszövi a költészet, mondókákban, versekben, mesékben 
és dalokban megnyilvánulva.  

Az alábbi kis gyűjtemény a húsvéthoz kap
Önöknek és gyermekeiknek az ünnep h

A dalokat és mondókákat egy vidám udvari játék közben is énekelhetjük a gyerekeknek, esetleg 
nyuszis meséskönyv nézegetés közben. Egyes dalok mellett a nyuszi mozgását is utánozhatjuk 
közösen, így garantált lesz a szórakozás!

 

Dalok: 

Hová mégy te kisnyulacska? 
/Magyar népdal/ 

Hová mégy, te kis nyulacska? 
Ingyom, bingyom, táliber, 
tutáliber, máliber, 
az erdőbe! 

Minek mégy te az erdőbe? 
Ingyom, bingyom, táliber,  
tutáliber, máliber, 
vesszőcskéért! 

Minek néked az a vessző? 
Ingyom, bingyom, táliber, 
tutáliber, máliber,  
kertecskének! 

Kotta:  

Videó:   https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj
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Kedves Szülők! 

A húsvét ünnepe mellett a magyar költészet napja is közeledik (április 11.), mely megünneplésére a 
legkézenfekvőbb tevékenység az anyanyelvi nevelés.  

Bölcsődés korú gyermekeik mindennapjait átszövi a költészet, mondókákban, versekben, mesékben 

Az alábbi kis gyűjtemény a húsvéthoz kapcsolódik, azon belül is a „nyuszin” 
ermekeiknek az ünnep hangulatát, miközben méltón tisztelgünk a költészet

A dalokat és mondókákat egy vidám udvari játék közben is énekelhetjük a gyerekeknek, esetleg 
nyuszis meséskönyv nézegetés közben. Egyes dalok mellett a nyuszi mozgását is utánozhatjuk 

y garantált lesz a szórakozás! 

Hová mégy te kisnyulacska?  

Minek néked az a kis kert?
Ingyom, bingyom, táliber, 
tutáliber, máliber, 
virágoknak! 

Minek néked az a virág? 
Ingyom, bingyom, táliber, 
tutáliber, máliber, 
Anyácskámnak! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj-PndM 

 

, mely megünneplésére a 

Bölcsődés korú gyermekeik mindennapjait átszövi a költészet, mondókákban, versekben, mesékben 

 keresztül juttatja el 
a költészet előtt is. 

A dalokat és mondókákat egy vidám udvari játék közben is énekelhetjük a gyerekeknek, esetleg 
nyuszis meséskönyv nézegetés közben. Egyes dalok mellett a nyuszi mozgását is utánozhatjuk 

Minek néked az a kis kert? 
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Nyuszi Gyuszi 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban, 
bojtos, hosszú füle van,  
kicsi piros szeme van, 
idenéz, odanéz, szétpislant. 

Kotta:  

 

Videó:  
https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw 

 

Két nyúl 
/Lengyel népköltés - Weöres Sándor fordítása/ 

Parton ül a két nyúl, 
kis nyúl, nagy nyúl, 
ugrabugrál, lyukba bujkál, 
bukfencet hány, fűbe turkál 
itt nyúl, ott nyúl, 
kis nyúl, nagy nyúl.  

Tapsi-füle szétáll, vígan sétál,  
tapsi-füle szétáll, vígan sétál,  
ugrabugrál, lyukba bujkál, 
bukfencet hány, fűbe turkál 
erdőn-réten,  
vígan sétál.  

Videó:  
https://www.youtube.com/watch?v=9aS29rlLx2U 
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Erdő szélén házikó 

Erdő szélén házikó, 
Ablakában nagyanyó.   
Lám egy nyuszi ott topog,  
Az ajtaján bekopog!  

Kérlek, segíts én rajtam, 
A vadász a nyomomban 
Gyere nyuszi sose félj  
Megleszünk mi kettecskén!  

Kotta: 

 
Videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=Slvo81DBG-I 

Mondókák:  

1. Nyuszi, nyuszi, nyuszikám, 
ne félj tőlem, nincs puskám. 
Van ám nékem egyebem, 
friss káposztalevelem. 
 

2. Felmászott a nyúl a fára, 
csizmát húzott a lábára. 
Kalapot tett a fejére, 
ne süssön a nap szemébe. 
 

3. Nyuszi ül a fűben, szépen szundikálva. 
Nyuszi talán beteg vagy, hogy már 
nem is ugorhatsz? 
Nyuszi hopp, nyuszi hopp, máris egyet 
elkapott! 
 

4. Egy, kettő, három, négy, 
te kis nyuszi hová mégy? 
Se erdőre, se rétre, a szép tavasz 
elébe. 
 

5. Este van már, alkonyul, 
nyuszi füle lekonyul. 
Dorombol a kiscica, 
aludj te is kisbaba. (Ide helyettesítsd be 
gyermeked nevét!) 
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Vers: 
Zelk Zoltán: A három nyúl 

 
Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében, 
három nyulak összegyűltek, selyemfőre települtek, 
ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, 
amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, 
egy szarka felettük szállott,  s fölkiáltott: “Mit csináltok? 
Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak…” 
 
– Úgy, úgy bizony, mint az urak felelték a három nyulak. 
– Ezután már urak leszünk, ebédre rókahúst eszünk! 
Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk rókafogni! 
Csacsi szarka, nem elhitte? Röpült is már, a hírt vitte, 
s buta róka is elhitte. 
 
De hát hogyne hitte volna, akármilyen ravasz róka, 
mert a szarka így kiáltott: “Egy jegenye fölött szállok, 
mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe. 
Összebújva tanácskoznak… Jaj, mekkora nyulak voltak! 
Jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk! 
Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak rókát esznek… 
 
Ennek a fele se móka! Szedte is lábát a róka. 
Futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne! 
Hát amint ott futott, szaladt, szemben vele farkas haladt: 
– Szaladj te is, komám farkas, jaj, mit láttam, ide hallgass! 
 
Az erdő közepén jártam, most is borsódzik a hátam, 
sosem láttam ilyen szörnyet, – ottan ültek három szörnyek! 
Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga! 
Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak farkast esznek… 
 
No hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett, 
a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott! 
Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve; 
a medve így szólongatta: “Hova szaladsz, farkas koma?” 
 
– Medve komám, ne is kérdjed, szaladj, ha kedves az élted! 
Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, 
jaj, mit láttam! Három nyulak ottan ültek éppen ebédre készültek. 
Akkora volt foguk, szájuk kis egérke vagy hozzájuk! 
Hát még miről beszélgettek Hogy eztán csak medvét esznek! 
 
Egyébre se volt már kedve szaladni kezdett a medve. 
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Elöl róka, hátul medve, közbül a farkas lihegve. 
Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. 
Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk… 
 
Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe 
Nézi is őket nevetve: együtt szalad róka, medve… 
“No hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél! 
Szaladj inkább te is erre!” – kiáltott rája a medve. 
 
“Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket. 
Három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát!” 
Szedte lábát a vadász is; eldobta a puskáját is. 
Ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza, 
csak ne falják föl a szörnyek, sohase vadászik többet… 
 
Ezalatt a nyuszi házban, főszálakból vetett ágyban 
három nyuszi aludt szépen, összebújva békességben… 
 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4 
 

 
Vidám napot kívánok! 

 


