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1

Csacska macska, 

csalfa macska. Csalfa

macska Macska Pancsa.

Répa, retek, mogyoró,

korán reggel ritkán

rikkant a rigó.

Két szép kerek kalap.

Pingpong Panna,

Pingpong Pál, pingpong

labdán táncot jár.

Ez a cica pemete, 

füle töve fekete.

2
Csonka cserfán 

csúf csóka cserreg.

Tál, tál, üres tál, 

üres lett a tele tál.

Kőkút körül út,

körülfutja kurta 

nyakú tarka tyúk.

Az ipafai papnak

fapipája van, ezért az

ipafai fapipa papi fapipa.

Ezer virág, vízi világ, 

ez aztán a vízi világ.

3

Csendes csiga

csinosítgat kicsi csodás

házacskáján.

Trapp-trapp-trapp,

lovam trappolgat.

Két kert között 

fireg-forog törpe 

tarka török tyúk.

Papíripari paripa,

paripa papíripara.

Minden ember ember,

de nem minden ember

emberséges ember.

4

Csóri csóka császkál

Csősz Csaba 

csabai cserepén.

Torkos trudi tortát

vesz, mert a torta

drágább lesz.

Kedden kedvem

kerekedett kétkerekű

kocsikán kocsikázni.

Fekete bikapata 

kopog a pepita 

patika köveken.

Ne tegyetek levesembe

petrezselyem levelet,

mert nem szeretem!

5

Csalitban csicsergés,

csattogás, csörgedező

csermelycsobogás.

Jó nyár jár rája!

Két kurta kövi kígyó

kovakövön kúsz, mit

tíz-húsz hízott hiúz húz.

Nappal a lapp pap 

a lapp paplak

nappalijában pipál.

Ede, de 

bedezodoroztad

magad!

6

Csütörtökön

csütörtököt, ne

mondjatok sütőtököt.

A gyárkémény reszelt

ormán élt egy hétig

reszelt tormán.

A koca kocog és vele

kocogott egy pocok.

Három hordó portói

bortól a portugál portás

a pult alatt horkol.

Egy meggymag, meg

még egy meggymag 

az két meggymag.

otthonifejlesztes.hu



G – GY S – SZ – Z Á – NY – CS – ZS H – J – M – R B – D – K – L

1

Hangya, varangy,

gyíkgyerek, 

gyalogúton őgyeleg.

Szőrös hörcsög szörpöt

szörcsög, rátörnek a

hörcsög görcsök.

Kint sincsen kincsünk,

bent sincsen kincsünk.

Rájár a rájára a rúd:

rút arája jó pár 

órája vár rája.

Két pék, két szép 

képet kér.

2

Meggymag, szelíd

meggymag vagy, vagy

vad meggymag vagy?

A moszkvics-slusszkulcs

szinte luxusszükséglet.

Rózsaszín

sündisznócska uzsis

zacskója.

Jár, jár, jár, 

Rajkó Jankó jár.

A kakas

kikukorékolásáért.

3
Sárga bögre, 

görbe bögre.

Halász, vadász,

madarász, 

üres zsebben kotorász.

Cserszömörcés sört

szürcsöl Csörsz.

Jól járnak a molnárok,

mikor jó nyár jár rájok.

Három kupac 

kopasz kukac.

4

Görbe bögre 

forog körbe, 

karimája kerek, pörge.

Zita zizit zizegtet, 

zizit hozott Lizinek.

A kis tócsa nagyot

loccsant, kicsi kacsánk

tóba toccsant.

Nem lehet a Márta

másé, mert a Márta

már Tamásé,

Lakatos lakatolt a

lakkozott lakaton.

5

Gyere Gyuri Győrbe,

győri gyufagyárba,

gyufát gyújtogatni.

Száz sasszem meg 

száz sasszem az 

sok száz sasszem.

Jobb egy lúdnyak tíz

tyúknyaknál.

Akkor jó a hajó, 

ha jó hajó a hajó.

Add a labdát, add a

dobot, tedd fel ide a 

sok dobozt.

6
Elöl megyen hat bak,

utána megy hat pap.

Mit sütsz kis szűcs?

Tán sós húst sütsz, 

kis szűcs?

Ádám bátyám pávát

látván száját tátván

pávává vált.

Örök harag,

csutadarab, míg a kutya

meg nem harap.

Kisoroszlán

gömbölyded, boldog

mikor bömbölhet.
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