
Mondókák ritmusérzék fejlesztésére

Gryllus Vilmos: A teknősbéka

Kint a parton a teknősbéka,

Lassan mászik, majd meghal.

(nagyon lassan mondva/énekelve)

Bent a vízben a teknősbéka,

Gyorsan úszik mint a hal.

(gyorsan mondva/énekelve)

Gyerekek, gyerekek,

Szeretik a perecet,

Sósat, sósat, jó ropogósat,

Aki vesz, annak lesz,

Aki nem vesz, éhes lesz.

Megy a kígyó, csúszik hosszan,

Ám a lába meg sem moccan.

Pedig szedné, mint a pinty,

Csak hát neki lába nincs.

Reggel süt a pék, süt a pék gezemice-lángost.

Rakodó nagyanyó beveti a vánkost.

Reggel nagy a hó, nagy a jég, belepi a várost.

Taligán tol a pék gezemice-lángost.
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Csiga-biga palota,

Vajon hol az ablaka?

Ablaka sincs, ajtaja sincs,

Sehol egy lyuk, hol

Békukkincs.

Megy a hajó a Dunán,

Lemaradt a kapitány.

Kiabál, trombitál,

De a hajó meg sem áll.

Tandori Dezső: Még egy kis sakk 

Mackók hogyha sakkoznak,

Roppant ritkán kapkodnak.

Ketyeghet a sakkóra,

Nem ijeszt a mackóra.

Jákobnak volt hat fia,

Mind a hat csizmadia.

Simi, Samu, Sámuel,

Dini, Dani, Dániel.

Poros úton kocsi zörög,

A kereke gyorsan pörög.

Sári néni vezeti,

Aki látja neveti.
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Fáj a kutyámnak a lába,

Beütötte a szalmába,

Ördög vitte a szalmáját,

Mért bántotta kutyám lábát.

Egyedem, begyedem tengertánc,

Hajdú sógor mit kívánsz?

Nem kívánok egyebet,

Csak egy falat kenyeret.

Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó 

Paripám, csodaszép pejkó,

Ide lép, oda lép hej hó!

Hegyen át, vízen át vágtat,

Nem adom, ha ígérsz százat!

Amikor paripám ballag,

Odanéz valahány csillag,

Amikor paripám táncol,

Odanéz a Nap is százszor.

Licsi-locsi, licsi-locs, Licsi-locsi, licsi-locs.

Kicsi kocsi, három csacsi, döcögő, döcögő,

Benne gyerek, kicsi, kerek, göcögő, göcögő.

Kis trombitát vegyenek,

Pirosat, fehéret, lilát, sárgat, kéket,

Mézes bábot vegyenek,

Tükrös szívet, szépet!
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Süt a mama, süt. Süt a mama, süt.

Sárikának, Márikának süt a mama, süt.

Süt a mama, süt. Süt a mama, süt.

Túrós rétest, mákos rétest süt a mama, süt.

Rétest ettem kettőt. Te is ettél, kettőt.

Kis Kelemen s Zakariás evett tizenkettőt.

Kis kertemben az ürge, rákapott a dinnyére.

Megállj ürge, megleslek, holnap délre megeszlek!

Ice-bice cibere, neked mondom: Menj ki te!

Csiteri, csütöri csütörtök, dinnyét lopott az ördög.

Bugyogójába eldugta, nem fért be a pokolba.

Öreg pásztor elfogta, móresre tanította.

Dombon törik a diót, hegyormon a mogyorót,

Völgyben meg a makkot, zajuk ide csattog.

Három diót feltörtem, négy mogyorót megettem,

Letettem egy zsák makkot, ebből ti is kaphattok.

Nemes Nagy Ágnes: Piros autó

Piros autó, gyorsan szalad,

Piros autó, mint a pipacs.

Piros autó ipi-apacs,

Megláttam a rendszámodat.
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