
1. Kategória: választható versek 3-6 éves gyerekeknek 
 

Csukás István: EGÉRMESE 
Dohogott az egér 
sosincsen friss kenyér! 
Ahogy mondom, ezért 
dohogott az egér. 
 
A boltba bandukolt, 
csukva volt az a bolt. 
Ahogy mondom, úgy volt, 
csukva volt az a bolt. 
 
Végül is mit csinált? 
Hát morzsát rágicsált! 
Egyebet nem csinált, 
csak morzsát rágicsált. 
 
Nemes Nagy Ágnes: HÁNY UJJA VAN? 

Öt ujja van a gesztenyefalevélnek. 
Öt ujja van, mint a gyerek kezének. 
Öt ujja van? Nem mind olyan. 
Legtöbbjének hét ujja van. 
Öt ujja, 
Hét ujja, 
Hozzá még a hátulja. 
 

Nemes Nagy Ágnes: A CSIGA 

Húzgáltam egy kocsikát, 
Úgy kerestem a csigát. 

Lassú állat a csiga, 
Betettem a kocsiba. 

Jól húztam a kocsikát, 
Kocsiztattam a csigát. 

Ne csak füvet, virágot, 
Lásson ő is világot. 

 

Nemes Nagy Ágnes: ÉGI FAGYLALT 

Ég, ég, fényes ég, 
óriási nyári kék. 
Most egy felhő felszalad, 
csupa jég és csupa hab, 

mintha látnál óriási 
tejszínfagylalt-tornyokat. 
Nem sokáig bírja nyáron 
úszni kezd az égi tálon, 
olvad, olvad, szétcsepeg, 
itt a zápor, cseppre csepp. 

Nemes Nagy Ágnes: AKÁCFA 

Akácfa, akácfa, 
Sárga lombot hullató. 
Kezemre kezemre 
Mintha hullna sárga hó. 

Mintha hullna sárga hó, 
Csakhogy el nem olvadó. 
Járda szélen nagy kupacban, 
Színaranyként csillogó. 

Hogyha belegázolok, 
Hogy zizeg és hogy ropog. 
Mit csinálsz te? kérdik. 
Járok, járok sárga hóban, 
színaranyban térdig. 

Gazdag Erzsi: Gyermekcirkusz bohóca  

Jancsi bohóc a nevem. 
Cintányér a tenyerem. 
 
Orrom répa, szemem szén,  
Szeretném, ha szeretnél!  
 
Velem nevetsz, ha szeretsz. 
Ha nem szeretsz, elmehetsz!  
 
Gyere vissza, Pannikám!  
Marcipánból az orcám! 
 
Süvegcukor süvegem, 
tisztelettel leveszem. 
 
Habcukor a karikám; 
harapj bele, Janikám! 
 
A bukfencem sósperec,  
neked adom, ha szeretsz! 



Lackfi János: Etetős 
 
Jó nagy rózsa, berepül a lepke! 
Jó nagy fészek, berepül a fecske! 
Jó nagy barlang, berepül a denevér! 
Jó nagy reptér, a repülő belefér! 
 
Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 
 
Hogy mit láttam? Elmondhatom. 
De legjobb, ha lerajzolom. 
Megláthatod te is velem, 
csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 
Ez itt a ház, ez itt a tó, 
ez itt az út, felénk futó, 
ez itt akác, ez itt levél, 
ez itt a nap, ez itt a dél. 
Ez borjú itt, lógó fülű, 
hasát veri a nyári fű, 
ez itt virág, ezer, ezer, 
ez a sötét gyalogszeder, 
ez itt a szél, a repülés, 
az álmodás, az ébredés, 
ez itt gyümölcs, ez itt madár, 
ez itt az ég, ez itt a nyár. 
Majd télen ezt előveszem, 
ha hull a hó, nézegetem. 
Nézegetem, ha hull a hó, 
ez volt a ház, ez volt a tó. 
 
Kányádi Sándor: Három székláb 
 
Van egy kisszék, 
háromlábú, 
három lába: 
három bábu. 
Egyik: Billeg, 
másik: Ballag, 
harmadik meg: 
Billegballag. 
 
Így a kisszék 
meg nem állhat, 
szidja is a 
három lábat. 
 

Állj meg, Billeg! 
Nyughass, Ballag! 
Ne lipinkázz, 
Billegballag! 
 
De ők aztán 
csak azért se, 
nem hallgatnak 
a kisszékre. 
 
Billeg ballag, 
Ballag billeg, 
s Billegballag 
ballag-billeg. 
 
Jár csak jár 
a három tébláb, 
ringatózó 
három székláb. 
 
Kedvébe 
eképpen járnak 
a kicsi szék 
gazdájának. 
 
Varró Dániel: Négy kar… [polip] 
 
Négy kar vakarja a polip  
fejét, mikor gondolkodik. 
Azon tűnődött szegény el,  
mit tegyen a másik néggyel? 
 
Weöres Sándor: Megy az úton.... 
 
Megy az úton a katona, 
zúg a vihar, fúj a szél, 
zúg-búg, fúj a szél, 
a katona sose fél. 
 
Mitől félne? Kezibe kard, 
gonoszoknak odavág, 
dirr-durr, odavág, 
sose bántsák a hazát. 
 
 
 



Kányádi Sándor: AKI FÁZIK... 
 
Aki fázik, vacogjon, 
fújja körmét, topogjon, 
földig érő kucsmába, 
nyakig érő csizmába, 
burkolózzék bundába, 
bújjon be a dunyhába, 
üljön rá a kályhára - 
mindjárt megmelegszik. 
 

Szabó Lőrinc: TAVASZ 

"Mi az?"-kérdezte Vén Rigó. 
"Tavasz!"-felelt a Nap. 
"Megjött?"-kérdezte Vén Rigó. 
"Meg ám!"- felelt a Nap. 

"Szeretsz?"-kérdezte Vén Rigó? 
"Szeretlek!"-szólt a Nap. 
"Akkor hát szép lesz a világ?" 
"Még szebb és boldogabb!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weöres Sándor: A medve töprengése 

Jön a tavasz, megy a tél, 
Barna medve üldögél: 
- kibújás vagy bebújás? 
Ez a gondom óriás! 

Ha kibújok, vacogok, 
ha bebújok, hortyogok: 
ha kibújok, jót eszem, 
ha bebújok, éhezem. 

Barlangomból kinézzek-e? 
Fák közt szétfürkésszek-e? 
Lesz- e málna, odú-méz? 
Ez a kérdés, de nehéz! 
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