ABC Akadémia

Csipp,
Csepp,
Egy csepp
Öt csepp
Meg tíz:
Olvad a jégcsap,
Csepereg a víz.

(ujjainkat összezárjuk,
( majd széttárjuk)
(egyet mutatunk a jobb kezünkkel, mutató ujjunkkal)
(ötöt mutatunk a jobb kezünkkel)
(tízet mutatunk a kezeinkkel)
(az összes ujjainkat rázzuk és a kezünkkel lefelé haladunk.)

Állok az esőn, nézem, hogy potyog,
sok kicsi cseppecske orromon kopog,
csiklandozza arcomat, befogom az orromat,
kinyitom a számat, be is kapok hármat!

( Kémlelés fel az égre)
(orra mutatás)
(arccsiklandozás, orrbefogás)
(szájtátás, 3 mutatása)

Amikor kinn süt a nap,
A csiga a házában marad.
De amikor eső hullik,
Csigabiga előbújik,
Neki az a jó idő,
Mikor esik az eső.

(a két kéz öt ujja nyitva)
(az ököl zárva a hüvelykujj eldugva)
(két kéz a fej fölött, az ujjak mozgatása)
(a fej két oldalán a két mutatóujj)

Csinnadratta, hopp, hopp, hopp,
Megpergetjük a dobot.
Jobbra át és balra át
Megfújjuk a trombitát.
Menetelj a dudaszóra,
Játszótéri indulóra!
Hogyha nincsen hangszered,
Üsd össze a tenyered!
(Bogos Katalin)

(Ugrás háromszor)
(dobolás utánzása)
(tisztelgés és jobbra majd balra fordulás)
(Kéz száj elé, mintha trombitát fogna)
(helyben járás katonásan)
(körben járás)
( körben járás közben tapsolás)
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(az ujjak mozgatása, az eső utánzása)
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Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz:
Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz.
Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán,
Kisbendőbe mindenféle belefér igazán.
Csipp csiripp csöpp veréb
csipegeti a meggyet
Csipp csiripp csöpp veréb
csípj nekem is egyet.
ha nem csípsz csöpp veréb
csiripelj hát egyet
Mert amíg csiripelsz
Nem csíped a meggyet!

(kukucskálás jobbra-balra)
(hullámvonal mutatása egy kézzel)
(ujjak nyitása, csukása)
(a has simogatása)

(Hüvelykujj és mutatóujj összeérintése ütemesen)
( Nehezítés: A hüvelykujjhoz egyesével érintgetjük
sorban a többi ujjat.)

Nyuszi fülét hegyezi,
Nagy bajuszát pödöri,
Répát eszik ropp, ropp, ropp,
Nagyit ugrik hopp, hopp, hopp.

(nyuszifület csinálunk kezünkből a fejünk felé)
(bajszunkat pödörjük)
(fogjuk a répát)
(hármat ugrunk)

Erdő szélén házikó,
ablakában nagyapó.
Lám egy nyuszi ott robog,
az ablakán bekopog.
Kérlek,segíts énrajtam,
a vadász a nyomomban.
Gyere nyuszi, sose félj,
megleszünk itt kettecskén!

(kezünkkel egy házat mutatunk a levegőben)
(két tenyerünkbe tesszük az arcunkat)
(futást mímelünk az ökölbe szorított kezeinkkel)
(kopogtatunk)
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(kezünket úgy tartjuk,mintha puskából lőnének)
(megöleljük és megpusziljuk a mi kis "nyuszikánkat")

www.abcakademia.hu

ABC Akadémia

Fésűs Éva: Vet a gazda, vet…
Vet a gazda, vet,
zabot veteget,
nagy kalap van a fejében,
nézi az eget.

( Egyenesen állunk szórjuk a zabot
(Kezünkkel a kalap karimáját mutatjuk
(Jobb kéz homloknál égre nézés)

Vet a néne, vet,
babot veteget,
három nyuszi most veti a
cigánykereket.

(Görbe háttal, babot vetünk)

Fúj a szellő, fúj,
mindjárt beborul,
zabra, babra, nagy kalapra
zápor cseppje hull!

(Kezünkkel szélmozgást utánzunk)
(Elbújunk a kezeink mögé)
( zabszórás, babvetés, kalap karima mutatása)
( Ujjainkat mozgatjuk)

Megfogtam egy magocskát,
Fúrok neki lyukacskát,
beleteszem,
betemetem,
gereblyézem,
öntözgetem.
Megsüti a napocska.
Kibújik,
nő a szára,
akkor a szél megfújja,
elrepül a magocska.

(összecsippentjük az egyik kezünk mutatóujját)
(másik kezünk mutatóujjával lyukat fúrunk)
(beletesszük)
(a kezünkkel betemető mozdulatot végzünk )
(egyik kezünk ujjait behajlítva végezzük a gereblyéző mozdulatot)
(öntöző mozdulatok)
(jobb kéz ujjait szétnyitjuk)
(hüvelyujjunk kibújik az öklünkből felfelé)
(kinyújtjuk a többi ujjunkat)
(ráfújunk a képzeletbeli virágra)
(ujjainkat mozgatjuk felfelé)
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(Bal kézzel hármat mutatunk, jobbal kört rajzolunk a levegőbe)
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