
MIKULÁS 
 

 

Télapóka 
Télapóka, juj, juj, juj, 

az arcunkba havat fúj! 

Szakállából szerteszét 

Rázza a sok hópihét.  

Örülnek a gyerekek, 

kapkodják a pelyheket. 

Nem baj, nem baj, ez a jó, 

rázd a havat, Télapó! 
 

 

 

Az erdőben van egy ház (mutatja kézzel a háztetőt), 

abban lakik a Mikulás (mutatja a fején a csúcsos sapkát). 

A bajusza hófehér (mutatja a bajuszt), 

a szakálla térdig ér (mutatja, milyen hosszú a szakálla), 

a puttonya sokat ér (mutatni a vállára vagy a válla mögé), 

sok ajándék belefér. 

 

   Szép a tél 

Szép a tél, 

zúg a szél, 

Télapó is útrakél. 

Hull a hó, 

csillanó, 

jöjj el, várunk, Télapó! 

 

 

Itt kopog, ott kopog – 

megérkezett Télapóka, hopp! 



KARÁCSONY 
 

 

 

  Szép a fenyő 

Szép a fenyő 

télen-nyáron, 

sose lepi 

dermedt álom: 

míg az ágán jég szikrázik, 

üde zöldje csak pompázik. 

Nagykarácsony immár eljő, 

érkezik az újesztendő. 

Míg a mező dermed, fázik, 

a zöld fenyves csak pompázik. 

 

 

Karácsonyi csengő 

Karácsonyi csengő vagyok,   

csilingelek az ágon, 

örüljetek megérkezett 

Télországból Karácsony. 

 

 

 

 

Giling-galang… 

Giling-galang, 

giling-galang, 

szól reggel a kicsi harang. 

Magas torony kis harangja, 

messze szállva int a hangja. 

Giling-galang, 

giling-galang, 

Karácsonyra 

szól a harang. 



FARSANG 
 

 

 

   Farsang van, 

   farsang van, 

   járjuk a táncot gyorsabban!  

   Förgeteges ez a bál, 

   még a ház is muzsikál! 

 

 

 

 

Baba-farsang Baba-bál, 

Táncol a sok Baba-pár. 

Medve Berci Trombitál, 

Keljfeljancsi Fejen áll. 

Járták tegnap, Járják ma, 

Elfáradnak Holnapra. 

 

 

 

Itt a farsang, áll a bál, 

keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 

bokázik a máktörő. 

Dirreg, durrog a mozsár, 

táncosra vár a kosár, 

A kávészem int neki, 

míg az őrlő pergeti. 

Heje-huja vigalom! 

habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

értük van a parádé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÚSVÉT 

 

 

 

Nyuszi fülét hegyezi, 
nagy bajuszát megpödri, 

répát eszik, ropp, ropp, ropp, 

nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp. 

 

 

 

 

Nyuszi mese 

Nyuszi, nyuszi vígan játszik, 

csak a két nagy füle látszik. 

Hajnal óta ugrál sorba,   

rekettyébe, sombokorba. 

Estére már nem bokázik.  

iheg-liheg, lassan mászik. 

Meg is eszik tíz-húsz torzsát, 

vizet iszik három dézsát. 

 

 

 

 

 

 

Bidres-bodros bárány, 
szalag van a lábán. 

A nyakában csengő, 

vezetgeti Gergő. 

Úgy sétál a bárány, 

mint egy kis királylány. 

Gergő se akárki! Ő meg a királyfi. 

S kincse, királysága: kicsi báránykája. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANYÁK-APÁK 

NAPJA 

 

 

 

Édesanyám, Virágosat álmodtam 

napraforgó- virág voltam álmomban, 

édesanyám, te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. 
 

 

Anyukám, anyukám, találd ki, 

hogy az én kincsem, ugyan ki? 

Ki más is lehetne, ha nem te? 

Ültess gyorsan az öledbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süt a nap az égen, és én boldog vagyok, 

Mert az apukámnak kicsi lánya/fia vagyok, 

Tudom Te is örülsz, hogy itt vagyok neked, 

A Te szemed fénye, kedves kis gyermeked, 
 

 

 

 

 

Az én Apukám a legjobb a világon, 

Legyen sokat velünk, én csak azt kívánom, 

Kedves s szeret engem, tudom én ezt nagyon, 

Szeretettel köszöntöm Őt e szép Ünnep Napon! 

 


