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M7 – JÁTÉKOK LEÍRÁSA 

 

KÚTBA ESTEM! KI HÚZ KI? 

Játék bemutatása videón: https://www.youtube.com/watch?v=cG-ZDB9GYWE 

.................................................................................... 

ENNEK A KISLÁNYNAK NEM JUTOTT PÁRJA  

Az ének dallama: https://www.youtube.com/watch?v=xZJPqJaDALw 

A kör közepén áll egy gyermek, a többiek éneklik: 

Ennek a kislánynak nem jutott párja, 

jaj, de megharagszik. 

Majd máskor jut néki, 

jobban iparkodik. 

 
Kása-kása piros kása, 

ki a párját nem találja,  

keressen magának. 

Ekkor mindenki keres egy párt, akinek nem jut, az áll középre. 

.................................................................................... 

MÉLY KÚTBA TEKINTEK 

Az ének dallama: https://www.youtube.com/watch?v=yrTcQY1_BLw 

A gyerekek körben állnak, egyikük a kör közepén guggol, fejét a térde közé hajtja. A körben 
állók egymás kezét fogva körbejárnak és énekelnek: 

Mély kútba tekintek, 
Aranyszálat szakítok, 
Benne látom testvérkémet, 
Bíborban, bársonyban, 
Gyöngyös koszorúban. 

Az ének végén a középen guggoló játékos így szól: 
– Kútba estem. 
A többiek megkérdezik: 
– Hány méterre? 
A felelet tetszés szerinti, például: 
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– Ötre. 
A körben állók további kérdése: 
– Ki húzzon ki? 
A guggoló játékos valamelyiküket megnevezi, például: 
– Ágika! 
Erre a megnevezett játékos a középen guggolót kézen fogva kihúzza a körből, közben ügyel, 
hogy öt lépésnél többet ne tegyen. Ismétléskor a két játékos szerepet cserél. 

.................................................................................... 

 
ELVESZTETTEM ZSEBKENDŐMET – DAL ÉS JÁTÉK 

Kellékek: egy textil zsebkenő, keszkenő vagy papírzsebkendő. 
Előkészület: a gyerekek laza körben ülnek. 
Feladat: egy játékos a körön kívül marad és a zsebkendővel a kezében körbejár, majd 
hirtelen elejti. Közben a gyerekek az Elvesztettem zsebkendőmet kezdetű dalt éneklik. 
Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte, 
Annak, aki megtalálja, csókot adok érte. 
Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni, 
Szabad az én galambomnak egy pár csókot adni. 
 
Akinek a háta mögé esett a zsebkendő, az a gyerek felugrik, felkapja a kendőt, s futásnak 
ered. Igyekszik elkapni a menekülő társát, mielőtt az egy teljes kört megtéve leülne a 
helyére. Ha sikerül elfognia, változatlan felállásban folyik tovább a játék, ha nem, szerepet 
cserélnek. 
  

 
 

 
 

 


