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Német mondókák és dalok magyar nyelvű  
játékleírással



Hogyan alapozzuk meg a Gyermekek német nyelv iránti szeretetét, nyelvtudását?  
Erre ad választ ez a kötet: sok-sok mondókával, dallal, a közös játék örömével.

Ez a mondókás könyv Szülőknek és Pedagógusoknak kíván segítséget nyújtani 
abban, hogy a Gyermekekkel német nyelven mondókázzanak, elültessék bennük 
a német nyelv szeretetének magjait, miközben észrevétlenül bővül a Gyermekek 
szókincse, beszédértése, kifejezőkészsége és tudása a német nyelvről. Ezekből az 
értékes magokból pedig a későbbiekben akár virágzó, terebélyes fa is fejlődhet. 

A mondókák kiválasztásánál figyeltem a nyelvi egyszerűségre, hogy könnyen  
érthető és elsajátítható legyen. Bekerült a válogatásba néhány dal is, melyek  
magyar nyelvű változatát akár ismerhetjük is, pl. „Ici-pici pók”, „Ha jó a kedved”. 
Ismételjük bátran a mondókákat és dalokat többször egymás után, játsszunk a 
hangerővel és a tempóval!

Bízom benne, hogy a válogatás elnyeri az Olvasó és a Gyermekek tetszését is,  
és segíteni tudom az örömteli német nyelv elsajátítását. 

Kívánok minden Olvasónak sok sikert és örömet a német nyelvű mondókázáshoz 
és daloláshoz!

ELŐSZÓ

Nagy Gabriella
Német nyelvtanár
www.nemetmondokak.hu
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Regen
Regen, Regen, tropf, tropf, tropf.
ujjbegyeinkkel a gyermek combján dobolunk

Tropft auf meinen Kopf, Kopf, Kopf.
fején

Tropft auf meine Hand, Hand, Hand.
kezén

Nass wird’s ganze Land, Land, Land.
padlón

Az ismétlések során más testrészeket is sorra vehetünk.





Elefantenlied
Was müssen das für Wasser sein, 
wo die großen Elefanten baden gehen, 
ohne Badehose.
fürdés közben rövid ideig kiemeljük a gyermeket a vízből

Rechts sind Wasser, links sind Wasser,
jobbra, majd balra hintáztatjuk a vízben

in der Mitte wird’s noch nasser,
nagyon lassan vizet öntünk a fejére / arcát finoman megmossuk

wo die großen Elefanten baden gehen, 
ohne Badehose.
rövid ideig kiemeljük a vízből

Was müssen das für Seen sein,
wo die großen Elefanten baden gehen, 
ohne Badehose.
kiemeljük a vízből

Rechts sind Seen, links sind Seen,
jobbra, majd balra hintáztatjuk a vízben

in der Mitte gibt es Regen,
esőcseppekhez hasonlóan mozgatjuk lefelé az ujjainkat 

wo die großen Elefanten baden gehen, 
ohne Badehose.
rövid ideig kiemeljük a vízből



„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz.”      

Válogatásunkat azoknak a Szülőknek és Pedagógusoknak  
szánjuk, akik játékos módon szeretnék megszerettetni a német 

nyelvet a Gyermekekkel. Mindezt sok mondókával, dallal,  
örömteli játékkal és érintéssel.  

A kötetben helyet kapott számos ölbeli mondóka és dal,  
köztük tenyeresdi, arccirógató, höcögtető és tapsoltató  

mondókák.

Összeállította és a leírásokat készítette:
Nagy Gabriella, német nyelvtanár

A kötetet a szerző saját illusztrációi díszítik.
Kapcsolódó anyagok és segédletek: www.nemetmondokak.hu 
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