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SZIVÁRVÁNY – KISCSOPORT 
Segédanyag 

 
1. Ének: 

Ki teremtette a malackát röfögő malackát, 
röfögő malackát,   
Ki teremtette a malackát?  
Atyánk Istenünk! 
(a „malacka” helyett bármilyen állat 
behelyettesíthető) 
 

2. Ének: 
Hívjad a, hívjad a kis lovacskát. 
Add neki, add neki a zabocskát. 
Hízik is attól, jól lakik attól a lovacskád. 
(a „lovacskát” helyett bármelyik állat 
behelyettesíthető) 

 
3. Ének: 

Cirmos cica haj, hová lett a vaj? 
Ott látom a bajuszodon, most lesz neked 
jaj! 
 

4. Ének: 
Kicsi kutya vekk – vekk – vekk, 
csihöl csahol bereked; 
Öreg kutya vakk – vakk – vakk, 
ha nem muszály nem ugat! 
 

5. Ének: 
Fut szalad a pejkó, kergeti a Ferkó! 
Ne kergesd te Ferkó, elszalad a pejkó! 
 

6. Ének: 
Tó vize, tó vize csupa nádszál, 
Egy kacsa, két kacsa odacsászkál. 
Tóban ezer kacsa bogarászik, 
Reszket a tó vize, ki se látszik. 
 

7. Ének: 
Mackó, mackó ugorjál, 
Mackó,mackó forogjál, 
Tapsolj egyet,ugorj ki. 
 

8. Ének: 
Erre járt Szent Ferenc 
Minden erdő táncot jár most, 
Erre járt Szent Ferenc, 

minden erdő táncot lejt. 
 
És csörtet farkas bátya: 
száját vígan tátja. 
Erre járt Szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 
És bukfencez a mókus, 
foga mogyorót zúz. 
Erre járt Szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 
És perdül nyuszi pajtás, 
jókedvében hajráz. 
Erre járt Szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 
Az őzike is ropja, 
lábát föl – föl kapva. 
Erre járt Szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 
Brummog barna medve, 
Mézet eszegetve. 
Erre járt szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 
Itt a ravasz róka, 
A fa mögé bújva. 
Erre járt Szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 
Itt jön szarvas testvér, 
füvet legelgetvén. 
Erre járt Szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 
Sünike és párja, 
az erdőt most járja. 
Erre járt Szent Ferenc, 
minden erdő táncot lejt. 
 

9. Ének: 
Alle meine Entchen schwimmen auf dem 
See, 
schwimmen auf dem See, 
Köpfchen in das Wasser, Swänzchen in die 
Höh. 
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10. Ének: 

Fuchs du hast die Gans gestohlen, 
gib sie wieder her, gib sie wieder her, 
II: sonst wird dich der Jäger holen,mit dem 
Schießgewehr :II 

 
11. Ének: 

Teddy Bär, Teddy Bär macht sich krum, 
Teddy Bär, Teddy Bär hebt ein Bein, 
Teddy Bär, Teddy Bär das ist fein. 
 

12. Ének: 
Kriecht die Schnecke, 
kriecht die Schnecke, 
den Berg hinauf, 
den Berg hinauf. 
Und dann wieder runter, 
und dann wieder runter, 
auf den Bauch, 
auf den Bauch. 

 
13. Ének: 

Schneck im Haus,  
komm heraus, 
stecke deine Hörner aus! 

 
14. Ének: 

Hopp,hopp,hopp 
Pferdchen lauft galop, 
über Stock, und über Steine 
aber brich dir nicht die Beine. 
Hopp,hopp, hopp, hopp, hopp 
Pferdchen lauft galop. 
 

15. Mondóka: 
Hoppe, hoppe Reiter, 
wenn er fellt dann schreit er, 
Fällt er in den Graben fressen in die Raben, 
Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter 
plumps. 
 

16. Mondóka:  
Muh, muh, muh, 
so ruft im Stall die Kuh. 
 

17. Vers: 
Hol lakik a halacska? 
Lakása tavacska. 
Tenger vize kék patak, 

ott lakik a víz alatt. 
Vízben alszik, 
vízben kel, 
vízi nótát énekel. 
Vízből van a párnája, 
buborék a labdája. 
 

18. Mondóka: 
Dirmeg – dörmög a medve, 
nincsen neki jó kedve. 
Alhatnék, mert hideg van, 
jó lesz bent a barlangban. 
 

19. Vers: 
Baglyocska hunyorog, 
farönkön kuporog, 
nagy fejét forgatja, 
hol erre, hol arra. 
Izeg mozog toporog 
tipi topi topp topp topp! 
 

20. Vers: 
Kis őzike hová mész? 
Oda ahol várnak 
Ahol sárga falevél  
Búcsút int a nyárnak. 
 

21. Vers: 
Zengenek az erdők 
és a havasok. 
Keresik a rejteket  
a szép szarvasok. 
 

22. Ének: 
Seid wilkommen, in uns’rem Kreis, 
habt Freude und Glück, 
alle Tage ein Stück, 
seid wilkommen in uns’rem Kreis. 
 

23. Imára hangoló: 
Ez itt az apa, ki értünk dolgozik. 
Ez meg az anya, most éppen takarít. 
Itt meg a gyerekek szaladnak vidáman, 
örülnek nevetnek mindnyájan. 
 
Isten a mi Mennyei Atyánk. 
Szűz Mária égi édesanyánk. 
És mi gyermekei együtt imádkozunk, 
mindnyájan egymás testvérei vagyunk. 
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24. Ima: 

Szívből kérlek Istenem, 
ma egész nap légy velem. 
Segíts meg, hogy jó legyek, 
mindenkivel jót tegyek! 
Ha rám nézel e napon, 
öröm legyen arcodon. 
Amen. 
 

25. Csendes perceket záró dal: 
Együtt lenni jó, add a kezed nékem, 
Örülj velünk, játszunk együtt, 
Hej – hali – hó! 


