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1. Ki a jó gyerek? 
 

 
 

Mit szabad? 

Na-na-nanana… 

Mit szabad és mit nem? Én még tanulom,  

Nagyon sokszor tudom, néha nem tudom. 

Kisebbet bántani tudom, nem szabad, 

No meg elvenni másoktól a játékokat. 

Szabad rendet rakni, hogy szobám szép 

legyen, 

Nem kell anyut megvárni, hogy rendet 

tegyen. 

 

Na-na-nanana… 

Mit szabad és mit nem? Én még tanulom,  

Nagyon sokszor tudom, néha nem tudom. 

Hazudni, ha kérdeznek, tudom, nem szabad, 

Csak akkor hisznek majd neked, ha igaz a 

szavad. 

Jól tudom, az utca az nem játszótér, 

Vigyázok, és nem ugrálok az autók elé. 

Na-na-nanana… 

Mit szabad és mit nem? Én még tanulom,  

Nagyon sokszor tudom, néha nem tudom. 

Szépen kell beszélni, igen ezt szabad, 

Meg segíteni otthon, hisz munka akad. 

Tesómra vigyázni, mikor megkérnek, 

Rám is úgy vigyáznak, ezért nem félek! 

 

Na-na-nanana… 

Mit szabad és mit nem?  Ha egyszer 

megtudom, 

Becsszóra, a kisebbeknek meg is tanítom! 

Na-na-nanana… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



2. A mi családunk 
 

 
 
 

Az idősek tisztelete 

 

Vasárnap a család együtt eszik sokszor, 

Nagyszülőkhöz is megyünk ebédelni olykor. 

Jó a Nagyiéknál, de már untat engem 

Arról kell beszélnem, hogyan viselkedtem! 

 

A kérdések most már mindig ugyanazok: 

Szeretem pajtásaim, jó kisfiú vagyok? 

Óvó néni velem meg van elégedve? 

Szót fogadok neki? Étvágyam is rendben? 

 

Én nem értem őket, már százszor elmondtam! 

Ezt már kérdeztétek – duzzogva így szóltam. 

 

Hazafelé a kocsiban Apu elmesélte, 

Nagyszüleim mennyi mindent tettek meg 

őérte. 

Mikor ő kicsi volt, mennyire szerették, 

Lehetnék hát türelmesebb, ennyit 

megtehetnék… 

 

Másnap ovi után Anyu jött el értem, 

- Menjünk el egy virágoshoz! – én csak arra 

kértem. 

Mamáékhoz érve olyan boldog voltam, 

Virággal kezemben egy nagy puszit adtam. 

 

Anyu csak mosolygott, mert Mama rákezdte: 

Játékok, barátok? Ugye, minden rendben? 

Jólnevelten mondtam, hogy nincsenek bajok, 

Hiszen tudod, Mama, milyen jó fej vagyok… 

 



 

 

 

 
 



3. Vigyázz magadra! 

 

 
 

Szeleburdi Szabika 

 

Szeleburdi Szabika betoppant az oviba 

Szeme csillog, keze tapsol,  

a szobában körbetrappol.  

Ide szalad - oda szalad,  

kúszik, mászik asztal alatt. 

 

Egyszer csak a Szabika futkározás közben  

Ráugrik egy kisautóra,  

hanyattesik a padlóra. 

Sír a torkából a panasz,  

úgy visít, mint egy kismalac!  

 

Mi van veled, Szabika? Hogy lett ez a galiba?  

Kérdezi az óvónéni, 

 kis barátját felsegíti. 

Az ijedtségnek volt csak zaja.  

A lurkónak kutya baja. 

 



 



4. Kivel barátkozol? 
 

 
 



Jó barátom 

 

A jó barátom olyan okos, 

Mindig megvéd, és óvatos. 

Ha veszélyek leselkednek, 

Elkerüljük mi ezeket. 

 

A  jó barátom olyan ügyes, 

Mindig nyerünk, és szemfüles. 

Nem irigyel ám másokat, 

Együtt játszunk nagyon  jókat. 

 

A jó barátom olyan szép, 

Mint egy kedves tükörkép. 

Én úgy látom, tökéletes, 

Együtt vagyunk, mikor lehet. 

 

Refr. 

A barátom úgy szeretem 

Mint a csokit, majd megeszem. 

Majd ha egyszer felnövünk, 

Mindig jókat nevetünk. 

 

A barátom én megvédem, 

Odaadom az ebédem. 

Ha szomorú, vigasztalom, 

Bohóckodok, hogy ne sírjon. 

 

 

Ha mérges vagyok, békén hagy, 

De ha kérem, meghallgat. 

Vele leszek mindig én, 

Hogyha beteg vagy ha fél. 

 

Hogyha néha összeveszünk, 

nyelvet nyújtunk, kibékülünk. 

Ha mégis az én hibám,  

Jót nevetünk a csodán. 

 

Refr. 

A barátom úgy szeretem 

Mint a csokit, majd megeszem. 

Majd ha egyszer felnövünk, 

Mindig jókat nevetünk. 

 

Ha kell, aki felvidítson, 

a sötétben jót sikítson.. 

Elmondom a titkaimat, 

Füle figyel, szája hallgat. 

 

Szaladgálunk a hóban, 

Elbújunk a bokorban. 

Ha lemaradt, megvárom, 

ha elveszik, megtalálom. 

 

 

Egy jó barát drága kincs, 

A világon párja nincs. 

Úgy jó nekem, ahogy van, 

Akár nyakig sárosan. 

 



 

 
 



5. Közlekedési ismeretek 

 
 

Bringadal 

 

Kirohanni autó elé, nincs is ettől nagyobb veszély 

Kerékpárod és rollerod csak a zebrán át tolhatod. 

Binyózni is csak úgy szabad, ha bajtól óvod magad. 

Nézd az utat, hogy ne hibázz, másokra is nagyon vigyázz! 

 

Soha ne hajtsatok ketten egymás mellett az úttesten. 

Ne úgy haladj, mint a csorda, állj be inkább libasorba. 

A KRESZ szerint bizony úgy fest, nem a tied csak az úttest. 

Ezért mindig úgy pedálozz, hogy senkit ne akadályoz. 

 

Ahol kerékpárút vezet, ott tekerni nagy élvezet. 

Ám ilyenkor az az ábra, gyalogosoké csak a járda. 

A jó bringa édeskevés, ha nincs hozzá felszerelés. 

Látnod kell, ha lemegy a nap, és téged is jól lássanak. 

 

Ha brinyóról le kell szállnod, nem ártana rá vigyáznod. 

Ne kerüljön tolvaj kézbe, gondolj te a védelmére. 

A brinyód csak akkor menő, ha van rajta prizma s csengő. 

Fogjon jól az első fékje, uccu itt a mese vége. 



 

 
 



6. Találkozás egy idegennel 
 

 



 

 
 



A szófogadó kecskegida 

 

Egy öreg kecskének volt egy kis gidája, 

Drága szeme fénye, aranyos babája. 

Széltől is féltette megóvta, mindentől féltette 

Zöld mezőkön szedett lágy fűvel etette. 

 

Nagyfogú farkasról mesélt neki sokat, 

Elviszi a gidát, aki szót nem fogad. 

Ugye én jó vagyok, nem visz el a farkas? 

Jó vagy kicsi gidám, csak mindig rám hallgass! 

 

Most pedig fiacskám, megyek füvet szedni, 

Jól bezárd az ajtót, be ne eressz senkit lépjen senki! 

Jött is ám a farkas a kecskét, anyukát nem látván, 

És úgy kopogtatott, mint egy szelíd bárány: 

 

„Eressz be kicsikém, nyisd az ajtót menten, 

Az erdőben neked gyöngyvirágot szedtem.” 

Köszönöm jóságát, megköszönöm bácsi, 

de a gyöngyvirágra nem vagyok kíváncsi! 

 

Szófogadó gida, az ajtó zárva maradt, 

A hoppon maradt farkas mérgében elszaladt. 

 



7. Hogyan kérhetsz segítséget 

 

 



 

 



Segítség, elvesztem! 

 

Apával elmentünk a moziba, 

Beleharaptam egy nagy csokiba. 

De eltűnt Apu a tömegben, 

Segítség, máris elvesztem! 

 

Refr.:  

De én bátor vagyok,  

Úgy, mint a nagyok, 

Egy felnőttnek szólok 

És segítséget kapok! 

 

Anyuval voltunk a cirkuszban, 

A bohócnak fityiszt mutattam, 

„De ki ez a bácsi mellettem?” 

Segítség, már megint elvesztem! 

 

Refr.:  

1. De én bátor vagyok,  

Úgy, mint a nagyok, 

Egy felnőttnek szólok 

És segítséget kapok! 

 

A családdal, hogyha sétálunk, 

Kirándulunk vagy vásárlunk,  

A kezüket most már el nem engedem, 

Mert mindig utáltam, 

Néha sírtam is… 

De mindig utáltam, amikor elvesztem! 



8. Egyedül otthon 

 



 

 



Egyedül otthon 

 

Egyedül maradtam itthon, 

Jaj, most mit tegyek? 

Egyedül maradtam itthon,  

Csak rajzfilmet nézhetek! 

 

Egyedül maradtam itthon, 

Semmihez sem nyúlhatok, 

Egyedül maradtam itthon, 

De unatkozni azért sem fogok! 

Játszani van kedvem, hát elképzelem szépen, 

Sok-sok dolog életre kel most, úgy, mint a mesében! 

 

Ó, hé, ilyen a mesében sincsen? 

Ó, hé, máris beszél hozzám minden! 

Tomi herceg azt mondja, 

A mosóporokhoz ne nyúljak, 

Mert az veszélyes,  

Ha nem vigyázok, megmérgez! 

 

A Konnektor király azt mondja, 

A lyukakba semmit ne dugjak, 

Mert az veszélyes,  

Ha belepiszkálok, megéget! 

 

Ajtó manó azt mondja, 

Ne engedjek senkit a házunkba, 

Mert az veszélyes, 

Elvisz egy gonosz mesébe! 

 

A Konyha tündér azt mondja,  

Ne tegyek semmit a mikróba, 

Mert az veszélyes, 

És a veszélyekből már elég lesz. 

 

Hazajöttek Anyuék, 

De nekem van egy titkom! 

Elmondom, hogy mit hallottam, 

Míg nem voltatok itthon: 

Ó, hé, ilyen a mesében sincsen! 

Ó, hé, beszélt hozzám minden! 

 



9. Házi állatok védelme 

Szeretnék egy kiskutyát 

 
 
Szeretnék egy kiskutyát 

 

Nemsoká’ lesz majd a szülinapom, 

mit kapok, mit kérjek, még nem is tudom, 

Biciklim már van és van kistesóm, 

Mit is kérhetnék, még gondolkodom. 

 

Régóta szeretnék egy kiskutyát, 

Borzasat, ügyeset, olyan ugrabugrát, 

Apuval erről még nem beszéltem, 

S tudom, hogy anyut is meg kell kérnem. 

 

Mi kell egy kutyusnak, én jól tudom, 

Minden nap sokszor majd simogatom, 

Türelmes leszek, és megtanítom, 

Ha pacsit kérek, hát pacsit adjon. 

Tegnap elmondtam az ötletemet, 

De próbálták elvenni a kedvemet, 

Egy kutyussal mennyire sok gond lehet, 

Sorolták hát rögtön a részleteket. 

 

Naponta többször sétáltatni, 

Megetetni, utána takarítani 

Ha kell, hát éjjel is felébredni, 

A kutyámért mindent meg kell tenni. 

 

Fürdetni, a szőrét kefélni, 

A pórázát soha nem rángatni, 

Játszani vele és tanítani,  

A kutyámért mindent meg kell tenni. 

 

Amit elmondtak, én megfogadom! 

Etetem, itatom, sétáltatom, 

Csak arra kérem meg majd Apucit, 

Hogy szedje össze a kutyagumit. 

 



 

 
 



Találtam egy kiscicát 

 

 
 
Találtam egy kiscicát 

 

Nagymamámmal kézen fogva ballagtunk épp haza, 

Mikor nyomunkba szegődött egy aranyos cica. 

Pöttöm volt, és láttam rajta, nagyon éhes szegény, 

Megkérdeztem mamikámat; Lehetne az enyém? 

 

Nagymama a fejét rázta, "nem úgy van az szentem" 

Megkérdezzük anyut, aput, ők döntenek ketten. 

A kiscica egészen a kapuig jött velünk, 

Nagypapa már kiabálta: " Végre itthon, együnk!" 

 

A finom ebéd nem esett jól, csak arra gondoltam, 

Kis barátom hogy éhezhet lenn a kapualjban. 

Csepp tálkába a nagypapa tejet öntött éppen, 

" Ha végeztél az evéssel, vidd ki neki szépen!" 

 

Falánk cica, a tejecskét éppen hogy letettem, 

Azon nyomban nekilátott, s' eltüntette menten. 

Fejecskéjét simogattam, boldogan bújt hozzám, 

Dorombolt meg nyávogott, és hálásan nézett rám. 

 

Alig vártam az estét, hogy apu jöjjön értem, 

Remélem, hogy befogadjuk, ha nagyon szépen kérem! 

Nemsokára kopogtattak, azzal jött be apa, 

"Találtam egy szép kiscicát, szerintem vigyük haza!" 



 



10. Hogyan védjük környezetünket? 
 

 



 

 



A természet a barátod 

 

A természet a barátod,  

Veled örül, ha nem bántod. 

A természet a barátod,  

Hát vigyázz rá! 

 

A csiga, a béka, a süni, a fecske, 

A rózsafa ágán a falevelecske 

Látod milyen szép, 

Hát vigyázz rá! 

 

A természet a barátod,  

Veled örül, ha nem bántod. 

A természet a barátod,  

Hát vigyázz rá! 

 

Az utcán, a téren, a parkban, a réten, 

Ne szemetelj, inkább szedd fel szépen, 

Így lesz minden tiszta,  

Hát vigyázz rá! 

 

A víz, a föld, a levegő, 

A víz, a föld, a levegő, 

A víz, a föld, a levegő 

Ha tiszta, az alma is ehető. 

 

A természet a barátod,  

Veled örül, ha nem bántod. 

A természet a barátod,  

Hát vigyázz rá! 

 

A lepke, a pitypang, a szegfű, a szöcske, 

A kerti virágon a kis méhecske 

Látod milyen szép, 

Hát vigyázz rá! 

 

A víz, a föld, a levegő, 

A víz, a föld, a levegő: 

Ajándékba kaptad, 

Hát vigyázz rá! 

 

Refr.:  

A természet a barátod… 

 


