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Új év, új év  

Új esztendő  

Hány csemetéd van?  

Tizenkettő!  

Jégen járó Január,  

Fagyot fújó Február,  

Rügymozdító Március,  

Április, füttyös, fiús,  

Virághabos víg, Május,  

Kalász – konyító Június,  

Kasza – suhintó Július,  

Aranyat izzó Augusztus,  

Szőlőszagú Szeptember,  

Levelet ontó Október,  

Ködnevelő November,  

Deres – darás December.  

 

Január elöl jár,  

A nyomában február,  

Március szántóvető,  

Április nevettető,  

Május szépen zöldellő,  

Június nevelő,  

Július érlelő,  

Augusztus csépelő,  

Szeptember gyümölcshozó,  

Október borozó,  

November telelő,  

December pihenő.  
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Januárban nagy a hó, készülhet a hógolyó.  

Februárban fúj a szél, meleg kabát sokat ér.  

Márciusban süt a nap, a hóvirág kibújhat.  

Áprilisban jön a nyúl, piros tojás elgurul.  

Májusban már tavasz van, kint vagyunk a szabadban.  

Júniusban jön a nyár, meleg már a napsugár.  

Júliusban aratunk, szaporodik a magunk.  

Augusztusban pihenünk, egész nap csak henyélünk.  

Szeptemberben berregnek, iskolába csengetnek.  

Októberben gesztenye, koppanhat a fejünkre.  

Novemberben jön a tél, havat hord a hideg szél.  

Decemberben karácsony, csengő cseng a faágon.  

 

 

 

Január hideg ám, csúszós úton fut a szán. 

Csikorgó még a táj, bundában jár február. 

A tavaszt hozom én, a márciusi friss legény. 

Húsvétkor locsolok, áprilisi szél vagyok. 

A május elseje a dolgozók ünnepe. 

Június, itt a nyár, a szünidő minket vár. 

Rekkenő a meleg, július van gyerekek. 

Augusztus még meleg, de a tanév közeleg. 

Szeptember szüretel, de már fázik az ember. 

Röpköd a falevél, októberben csíp a dér. 

Zúzmara – köd csorog, a zord november vacog. 

Didereg az ember, fenyőfát gyújt december.  
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Januárban hull a hó, 

fehér bársony – takaró.  

Februárban hó – csatázhatsz, 

havas hegyet is megmászhatsz.  

Márciusban – hogyha lehet, 

temethetjük már a telet.  

Április még bolondos: 

zöld rügyekre fagyot hoz.  

Májusban az eper érik, 

kisgyerekek mind azt kérik.  

Júniusban itt a nyár, 

nyaralunk a nagyinál.  

Július már jó meleg, 

strandoljatok gyerekek!  

Augusztusban táborozunk, 

erdő mellett sátorozunk.  

Szeptemberben iskola, 

kapd a táskád, menj oda!  

Októberben diót verünk, 

belőle jó bejglit sütünk.  

Novemberben hűvös szelek 

tépdesik a leveleket.  

Decemberben itt a tél, 

kis cinege enni kér.  

 

 


