
 

KISZÁMOLÓK 
 

Ütöm, ütöm üt mozsár    
Szól a rigó, akadál    
Dá-lia, dá-lia     
Alapita lotty!    
   
Egedem, begedem, Citrom Pál 
Hét patkóval tulipán, 
Fényes szöggel szögelik, 
Nádpálcával kongatik, 
Kong, kong, kivel-belöl vaskemence, 
Hétuljába sül a kecske, 
Aló mars…..ki! 
 
Dib, dáb, daruláb, Tarka disznó mezitláb 
Én elmentem az erdőbe, tölgyfa karót szedni, 
Utánam jött Beke bácsi hátba veregetni. 
Dib, dáb, daruláb, tarka disznó mezitláb 
Eredj ki te hát! 
 
Egye-begye rongyom, mosogató rongyom, 
Mért nem voltál itthon, kaptál volna húst! 
Én egy kicsit kaptam, tarisznyámba raktam, 
Mire haza értem, mind elpotyogtattam. 
 
Kert alatt a macska, szemét pillogattatja, 
Elvesztette gombostüjét, a kutyára fogta. 
A kutya tagadta, hogy ő el nem lopta, 
Ikszom, fikszom, te vagy kint! 
 
An-tan-ténusz, ubereke ténusz 
Ubereke tika toka eje feje bumm! 
 
Lementem a pincébe vajat csipegetni 
Utánam jött édesanyám pofon veregetni 
Nád közé bújtam, nád sípot fújtam 
Az én sípom így szólott, di dá dú. 
Te vagy az a nagyszájú! 
 
Fü, fü, fü, szép zöld fü, 
Eredj ki te zöld fülü. 
 
Hó, hó, hó, fehér hó, 
Hóembert vele csinálni, hú de nagyon jó. 
 
E-ke-há-né-ö-ha-hé-nyo-ki-ti 
Tie-tike-tihá-tiné-tiö-tiha-tihé-tinyo-tiki-hú 
Hue-huke-huhá-huné-huö-huha-huhé-hunyó 
(1-28 minden szám első szótaga, a végén 

hunyó a 28) 

 

 

 
Egyedem begyedem pittypalláré, 
Szól a rigó riggancáré 
Cérnára, cinegére 
Ugorj cica az egérre, fuss. 
 
Árok szélén gödörbe, lyukat ásott az ürge, 
Megállj ürge, megfoglak, gatya szárába 
duglak. 
Dirr, Durr, lakatos, fogó elöl arra fuss! 
 
Kiskertemben az ürge rákapott a dinnyére. 
Megállj ürge megleslek, holnap délbe 
megeszlek! 
 
Csittegőre, csattagóra, berkes mogyoróra, 
Lóháját főztem, csikóháját kövesztettem, 
Gyere ki te ló, te vagy a fogó. 
 
Egyedem begyedem tenger tánc 
Hajdú sógor mit kivánsz? 
Nem kívánok egyebet 
Csak egy falat kenyeret. 
 
Etykem petykem pitypallárom, 
Száll a rigó kiskorában. 
Hess, hess, kismadár, 
Szállj a rózsafára 
Ingó-bingó rózsa 
Te vagy a fogócska. 
 
Bölönbika nagyapó, adsz-e tejet nagyanyó? 
Nem adhatok, mert nem jó, belehullott a 
pondró. 
 
Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút. 
Taréjja, karéjja, ugorj a fazékba, zsupsz. 
 
Mese, mese, mátka, pillangós madárka. 
Ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska. 
 
Guggolócska, ülőcske, 
Te vagy a kergetőcske. 
 



 

JÁTÉKOK 
 
Ábi bábi de beteg 
A debrői kertek alatt 
A gazda rétre megy 
Adj király katonát 
Állathang követés 
Árokcicázás 
Benn a bárány, kint a farkas 
Beültettem kiskertemet 
Bújj, bújj zöld ág 
Cickom, cickom 
Csillag játék 
Csússz 
Doktor bácsi, segíts 
Dombon törik a dió 
Ekete pekete cukota pé 
Elfogyott a krumplileves 
Elvesztettem gúnárom, gúnárom 
Fehér liliomszál 
Fekete, fehér, igen, nem 
Fogócska 
Földrengés 
Gyertek haza libuskáim 
Ha én cica volnék 
Hadat üzenek 
Halász játék 
Hettyem petty 
Indián vezér 
Itthon vagy-e hidasmester 
Kacsa, kacsa, lúd 
Kacsingatós játék 
Kecske ment a kiskertbe 
Kerek a káposzta 
Keringet a róka 
Kígyó játék 
Kímjáték 
Körben áll egy kislányka 
Létra játék 
Megy a gyürü 
Mély kútba tekintek 
Mély kútba tekintettem 
Mikor jár le egy perc 
Ne nézz hátra, jön a farkas 
Nem kellesz, nem kellesz már 
Nemzetesdi 
Nincsen párom, mit csináljak 
Nyulak ki a bokorból 
Nyuszi ül a füben 
Páros fogócska 
Postás 

 
 
Szoborpörgetés  
Tüz, víz, szél 
Utolsó pár előre fuss 
Üsd a harmadikat 
Üsd kupán 
Zöld fü, zöld fü 
 
(IDE JÖNNEK A TE JÁTÉKAID) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINDEN HÉTRE EGY ÉNEK 
 
Egyszer volt egy kemence, belebujt a kis 
Bence. 
Kormos volt a kemence, fekete lett kis 
Bence. 
 
Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. 
Becsukta a kemencét, és jól elverte kis 
Bencét. 
 
A kis Bence szégyellte, hogy ő milyen fekete. 
Elővette a nagy tálát, s lemosta a szakálát. 
 
Bujj, Bujj Medve, gyere ki a gyöpre, 
Csillagszemü medve, gyere ki a gyöpre, 
Ha kijöttél szép csendesen, hogy a vadász 
meg ne lessen, 
Bujj, bujj medve, gyere ki a gyöpre, 
Csillagszemü medve, gyere ki a gyöpre. 
 
Egy boszorka van, három fia van, 
Iskolába jár az egy, másik bocskrot varrni 
megy, 
A harmadik itt a padon, a dudáját fujja 
nagyon, 
De szép hangja van, dan-a-dan-a-dan. 
 
Mókuska, Mókuska, felmászott a fára, 
Leesett, leesett, kitörött a lába, 
Doktor bácsi ne gyógyitsa meg, 
Huncut az a mókus, újra fára megy. 
 
Cifra Palota, zöld az ablaka, 
gyere ki te tubarózsa, vár a viola. 
 
Kicsi vagyok én, majd megnövök én, 
Esztendőre vagy kettőre, cserkész leszek én. 
 
Süss fel, nap!  Fényes nap, 
Kertek alatt a kiscserkész majd meg fagy. 
 
A bundának nincs gallérja, mégis bunda a 
bunda, 
Ihaj bunda, csuhaj bunda, mégis bunda a 
bunda. (2x) 
 
Kifordítom, befordítom, mégis... 
 
Ha elázik is a bunda, mégis... 
 

 
 
 
Kács haza, kács, lévai takács, 
Nyiss kaput, nyiss, lévai rongyos 
Még a kácsát elhajtottam, tíz pár csizmát 
elszaggadtam. 
Kács haza, kács, lévai takács, 
Nyiss kaput, nyiss, lévai rongyos. 
 
Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell 
hasogatni, 
tizenhárom ölet meg egy felet öleljen meg 
engem aki szeret! (2x) 
 
A mi házunk teteje, teteje.  Rászállott a 
cinege, cinege. 
Hess le onnan cinege, cinege, mert beszakad 
a teteje, teteje. 
Ha beszakad, mi lesz vélünk, sárga lábú 
cinege, cinege? 
Hess le onnan cinege, cinege, mert beszakad 
a teteje, teteje. 
 
Bundát, bundát, bundát, bundát, dóri 
bundát vegyetek, (2x) 
A dóri jó, a dóri bunda jó!  
A dóri bunda, recece, ez a passzió! 
 
Csintát, csintát, csintát, csintát, palacsintát 
vegyetek, (2x) 
A csinta jó, a palacsinta jó! 
A palacsinta, recece, ez a passzió! 
 
Rétest, rétest, rétest, rétest, almás rétest 
vegyetek, (2x) 
A rétes jó, az almás rétes jó! 
Az almás rétes, recece, ez a passzió! 
 
Dinnyét, dinnyét, dinnyét, dinnyét, 
görögdinnyét vegyetek, (2x) 
A dinnye jó, a görögdinnye jó! 
A görögdinnye, recece, ez a passzió! 
 
Száraz tónak a nedves partján döglött béka 
kurutyul, 
Hallgatja egy süket ember, ki a vízben 
lubickol, 
Sej haj denevér, bennünk van a kutya vér, 
Sej haj denevér, biciklizik az egér! 
 



 

Vak meglátja, hogy kiugrik, sánta utána 
szalad, 
Kopasz ember haját tépi, a néma meg 
óbégad. 
Sej haj... 
 
Konyár Verka ház eleje, márványkőből van 
kirakva, 
Jaj de celleri, cirkomi, celleri, rozmaringi 
viola! 
 
Az is azért van kirakva, Garzó Péter jár 
majd oda, 
Jaj de... 
 
Egy nagyorrú bolha, úgy nálunk kapott volt, 
Ebéden, vacsorán mindig csak nálunk volt. 
 
De annak a szeme, olyan szörnyü nagy volt, 
Mikor kinyitotta, a ház világos volt! 
 
De annak az körme, olyan szörnyü nagy 
volt, 
Hogy a ház oldalát, mind lekörmölte volt! 
 
De anna a hasa, olyan szörnyü nagy volt, 
Hogy a Duna vize mind belérepedt volt! 
 
Egy kismalac,röf, röf, röf, trombitálgat, töf, 
töf, töf, 
Trombitája, víg ormánya, földet túrja, döf, 
döf, döf. 
 
Jön az öreg, meglátja, örvendezve kiáltja, 
Rajta fiam, röf, röf, röf, röf, apád is így 
csinálja! 
 
Most már együtt zenélnek, kukoricán 
megélnek, 
Röf, röf, röf, röf, töf, töf, töf, töf, ezek ám a 
legények! 
 
Csütörtökön virradóra, megy a lányka a 
folyóba, 
Kezét lábát mossa, meg is szappanozza, a 
folyóba! 
 
Elvitte a víz a szappant, utána küldte a 
kappant, 
Míg a kappan mászott, a szappan elázott, a 
folyóba! 

 
Debrecenbe kéne menni, pulykakakast kéne 
venni, 
Vigyázz kocsis, lyukas a kas, kiugrik a 
pulykakakas. 
 
Ha kiugrik, vérét vesszük, a fazékba 
beletesszük, 
Én eszem a zúzát, máját, te pedig a száraz 
lábát. 
 
Érik a dinnye, érik.  Zöld ága, zöld levele, 
Piros bor a borhordója 
Aki tudja, meg ne mondja, 
Salátáné, Bódzáné, Vess ki csutoráné. 
 
Ha felmegyek a budai nagy hegyre, 
Letekintek, letekintek, a völgybe. 
Ott látom a, ott látom a kicsi kertes 
házunkat. 
Édesanyám szedi a virágokat! 
 
 
 
Anyám, édesanyám, elfeslett a csizmám, 
Elfeslett a csizmám, ki varrja meg immár? 
Lányom, édes lányom, arattunk a nyáron, 
Eladjuk az árpát, veszünk új csizmácskát! 
 
Ha én cica volnék, száz egeret fognék, 
De én cica nem vagyok, egeret sem 
foghatok. 
 
Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? 
Török gyerek megvágta, magyar gyerek 
gyógyítja, 
Síppal, dobbal, nádi hegedüvel. 
 
Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a 
molnár fazekastól, 
Stól, stól, stól, fazekastól. (2x) 
 
Nincs szebb állat mint a lúd, nem kell néki 
gyalogút, 
télen, nyáron ha kijár, felneveli a libát. 
 
Ó én édes gunárom, lesz-e libád a nyáron, 
Ó én édes gerlicém, lesz majd libám az idén. 
 
Elment a lúd vándorolni, jaj, jaj, jaj, jaj, 
jaj. 



 

Nem jön haza többet tojni, hibirik, hibirik, 
habarra! 
 
Majd hazajön sülve, főve, jaj, jaj, jaj, jaj, 
jaj. 
Nem ül többet az ülőre, hibirik, hibirik, 
habarra! 
 
A juhásznak jól megy dolga, egyik dombról 
a másikra, 
Terelgeti nyáját, fujja furulyáját, bú nélkül 
éli világát. 
 
Ha megunja furulyáját, előveszi bördudáját, 
Belefujja búját, a birkabörébe, szélnek 
ereszti belöle. 
 
Sajt turó az eledele, száraz kenyér van 
melléje, 
Vizet iszik rája, rágyujt a pipára, mégis 
piros az orcája. 
 
Én elmentem a vásárba félpénzzel, tyúkot 
vettem a vásárba félpénzzel, 
Tyúkom mondja kit-rákotj!  Kárikityom, édes 
tyúkom, mégis van egy félpénzem. (stb.) 
 
Ez az egyenes, ez a görbe, ez pedig a 
fakereke... 
 
 
 
 
 
A part alatt, (2x) három varju kaszál (2x) 
Róka gyüjti (2x), szúnyog kévét köti (2x) 
Bolha ugrik (2x), hányja a szekérre (2x) 
Mén a szekér (2x), majd a malomba ér (2x) 
A malomban (2x), három tarka macska (2x) 
Egyik szitál, másik rostál, harmadik követ 
vág, harmadik követ vág. 
Szürke szamár, vizet hoz már, tekelőbe tölti, 
tekelőbe tölti. 
Tehén dagaszt (2x), kemencébe rakja (2x) 
Medve várja (2x), kisült-e a cipó (2x) 
Tyúk a cipót, csipegeti, hangya morzsát 
szedi, hangya morzsát szedi. 
 
Boci boci tarka, se füle, se farka. 
Odamegyünk lakni, ahol tejet kapni. 
 

Boci boci megfázott, varrtam neki nadrágot. 
Nem akarta felvenni, inkább elment 
táncolni. 
 
Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt 
egy lónál, 
Kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál, 
Aki eztet elhiszi, szamarabb a lónál (2x). 
 
Az én zubbonyomra tíz gomb van felvarrva, 
Tíz gomb van felvarrva az én zubbonyomra 
Ha nincsen a tíz gomb, nem az én 
zubbonyom 
Az én zubbonyomra tíz gomb van felvarrva. 
 
Szélről legeljetek, fának ne menjetek, 
Mert ha fának nekimentek, fejeteket 
beveritek, 
Szili kút, szanyi kút, szentandrási sobri kút. 
 
Koszorú, koszorú, miért vagy olyan 
szomorú? 
Azért vagyok szomorú, mert a nevem 
koszorú. 
 
Kása, kása, Isten áldása, 
Bandi meg ne lássa mert bendőből kiássa. 
 
Harangoznak a toronyban, megy a király a 
templomba, 
Arany csákó a fejében, Magyarország a 
szivében. 
 
Kiment a ház az ablakon, benne maradt a 
vénasszony, 
Zsupot kötött a hátára, úgy ballagott a 
vásárra. 
 
A rókának nincs nadrágja, mert a posztó 
igen drága. 
Ha a posztó olcsó volna, a rókán is nadrág 
volna. 
 
Az én tyúkom megbódult, a fazéba belebujt, 
Ó én édes tyúkocskám tyúkocskám, te leszel 
a vacsorám, vacsorám. 
 
Lám megmondtam, kismadár, ne menj ki az 
erdőbe! 
Mert a vadász majd meg fog, beletesz a 
zsebébe, 



 

Belele, belele, beletesz a zsebébe. (2x) 
 
Házasodik a tücsök, Szúnyog lányát kéri, 
Csiszeg, csoszog a tetü, násznagy akar lenni. 
Odaugrik a bolha, vőfély akar lenni, 
Mindenféle csúf bogár vendég akar lenni. 
 
Gólya volt a szekundás, kisbéka a flótás, 
Dongódarázs a brúgós, pulyka volt a 
prímás, 
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát, 
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját. 
 
Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott. 
A mellé meg malacot, ötvenet megfojtott. 
Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshust 
főzött, 
Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött. 
 
Ugyan édes komámasszony, miért kend 
olyan sovány asszony? 
Hogy tudott így lefogyni? 
Lám én milyen kövér vagyok, mint a háj 
majd elolvadok, 
Ebben a nagy melegben! 
 
Ugyan édes komámasszony, miért kend 
olyan kövér asszony? 
Hogy tudott így elhízni? 
Lám én milyen sovány vagyok, mint a korpó 
elszáradok, 
Ebben a nagy melegben! 
 
Teríti a lány a vásznat, ippeg-így, ippeg-így, 
Arra jön az öreg bíró, ippeg-így, ippeg-így, 
Kezd a lánynak integetni, ippeg-így, ippeg-
így, 
De a lány az visszaintett, ippeg-így, ippeg-
így. 
Jön a fiatal katona, ippeg-így, ippeg-így, 
Kezd a lánynak integetni, ippeg-így, ippeg-
így, 
És a lány az visszaintett, ippeg-így, ippeg-
így. 
 
Dombon van a Marcsa, rácsos kapuja, 
Engem csalogat, hogy menjek el oda.  
De én oda Marcsa, el nem mehetek, 
Szőke leány vagyok, szőkét szeretek! 
 
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára... 

Kanizsai, kanizsai állomásra 
Elöl ül a masiniszta 
Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja. 
 
Hol jártál, báránykám? (2x)  Zöld erdőben, 
asszonykám. (2x) 
Mit ettél, báránykám? (2x)  Zöld füvecskét, 
asszonykám. (2x) 
Mit ittál, báránykám? (2x)  Forrás vizet, 
asszonykám. (2x) 
Ki vert meg, báránykám? (2x)  Szomszéd 
asszony, asszonykám. (2x) 
Hogy sirtál, báránykám? (2x)  Ehem, 
behem, asszonykám.  (2x) 
 
Molnár, te alszol, nem jár a malmod, a 
lovad elszundikál, hogyha nem hajtod, 
Kipi-kipi-kip-kip-kop, kip, kipi-kop, kip, kipi-
kop (2x) 
 
Szép az ici pici női cipő, női cipő, női cipő, 
Benne kényeskedve lépked a nő, lépked a nő, 
a nő, a nő. 
(Megismételni, a magánhangzókat kicserélni 
más magánhangzókkal.) 
 
A sváb gyerek Aki Szepi Kuk, 
A sváb gyerek Aki Szepi, a paprikát nézegeti, 
Kuk, kuk, kuk, kuk, kuk. 
 
Nézegeti, beleharap, kuk, 
Nézegeti, beleharap, töle majd a falnak 
szalad, 
Kuk, kuk, kuk, kuk, kuk. 
 
Látod, Szepi, igaz, való kuk. 
Látod, Szepi, igaz, való, svábnak csak 
uborka való, 
Kuk, kuk, kuk, kuk, kuk. 
 
Kaszálj, Kaszálj Pók, mert jön a bíró, 
Kalapálj, kalapálj, holnap délig meg se állj. 
 
Csipkefa bimbója kihajlott az útra, 
Rida, rida, bum, bum, bum, kihajlott az útra, 
 
Arra ment Jánoska, szakajt egyet róla, 
Rida, rida, bum, bum, bum, szakajt egyet 
róla. 
 
Körtéfa, körtéfa, kőrösi kerepesi körtéfa. 



 

Városi gazda, gyöngyösi tánc, 
Könnyen járó kis menyecske dob szerda. 
 
 
Kolozsváros olyan város, a kapúja kilenc 
záros 
Abban lakik egy mészáros kinek neve Virágh 
János. 
 
Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott 
békát. 
Zimezum, zimezum, recefice bum bum bum 
Bíró Marcsa odakapott, békacombot 
ropogtatott 
Zimezum... 
Puskás Gábor későn futott, neki csak a füle 
jutott, 
Zimezum... 
 
A Vargáék ablaka, rózsával van kirakva, 
kirakva, kirakva, kirakva, de kirakva. 
Azért van az kirakva, Garzó Péter jár ide, 
jár oda, jár ide, jár oda, de jár oda. 
Hej galambom gyere ki, vár már Péter ideki, 
ideki, ideki, ideki, de ideki. 
Tudnám én azt, ha várna. mert a szivem 
dibegne, dobogna, dibegne, dobogna, de 
 dobogna. 
 
Balatoni legények Ica-te, Sári-te, libát 
fogtak szegények Ica-te, Sári-te 
Rosszul fogták a nyakát, elgágította magát. 
Sári cinge, cunge rá, Ica-te, Sári-te. 
 
Balatoni legények Ica-te, Sári-te, mákot 
loptak szegények Ica-te, Sári-te 
Rosszul fogták a zsákot, mind elszórták a 
mákot. 
Sári... 
 
Balatoni legények Ica-te, Sári-te, halászni 
mentek szegények Ica-te, Sári-te 
Hazajöttek vizesen, adnak csókat szivesen. 
Sári... 
 
Sárga csikó, csengő rajta, vajon hova 
megyünk rajta, huzsedári huzsedon. 
Majd elmegyünk valahova, Kovács Rózsa 
udvarába, huzsedári... 
Betekintünk az ablakon, ki kártyázik az 
asztalon, huzsedári... 

Juhász Jani karas székben, cigány kártya a 
kezében, huzsedári... 
Ó de Jani, szép is vagyok, éppen hozzád való 
vagyok, huzsedári... 
Szép is vagy te, jó is vagy te, csak egy kicsit 
csalfa vagy te, huzsedári... 
 
Hull a szilva a fáról, most jöttem a tanyáról, 
sej haj ica rica, kukorica, tece. 
Egyik ága lehajlott, a szeretőm elhagyott, sej 
haj, ica rica, kukorica, tece. 
Ha elhagyott egy hétre, elhagom én kettőre, 
sej haj, ica rica, kukorica, tece. 
Ha elhagyott kettőre, elhagyom én örökre, 
sej haj, ica rica, kukorica, tece. 
 
A horgosi csárda... 
 
Haj Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél 
nagyobbra? Dunáról fuj a szél. 
Nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, 
Dunáról fuj a szél. 
 
Hopp Juliska, Hopp Mariska,  hej gyere 
vélem egy pár táncra, hej gyere vélem egy 
pár     táncra. 
Így kell járni, úgy kell járni, Sári, Kati tudja 
hogy kell járni, Sári, Kati tudja hogy kell 
    járni. 
 
Éliás, Tóbiás,  egy tál dödöle, ettél belöle, 
Kertben vannak a tyukok, mind megették a 
magot. 
 
Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd 
napja, 
Holnap lesz, holnap lesz a második napja. 
 
Jó legény, jól megfogd, lovadnak kantárját, 
Hogy el ne tiporja a pünkösdi rózsát. 
 
Hajmási Péter, Hajmási Pál... 
 
Egyszer a Zsuzsika mit gondolt magában? 
Lekváros derejét csinált vacsorára! 
Gyurta kézzel, lábbal, 
Tüzet rakott fával. 
Mégis csak úgy kellett szétvágni baltával! 
 
 



 

KISCSERKÉSZ TÁBORTÜZEKRE 
AJÁNLOTT ÁTMENETI ÉNEKEK 
A juhásznak jól megy dolga 
Erdő Erdő Erdő 
Kolozsváros olyan város 
Anyám édesanyám 
Sárga csikó, csengő rajta 
 
KISCSERKÉSZ TÁBORTÜZEKRE 
AJÁNLOTT LASSÚ ÉNEKEK 
Harangoznak a toronyban 
Gólya Gólya Gilice 
Elmult egy nap 
Hol jártál báránykám 
Az árgyélus kismadár 
Kiskacsa fürdik 
Erdő mellett estvéledtem 
 



 

SPORT 

 

1. tornagyakorlatok  

  (reggeli torna kiscserkészeknek) 

2. atlétikai versenyek 

3. staféták, váltók 

4. labdajátékok 

5. kerekpározás 

6. úszás 

7. ügyességi versenyek (zsákbafutás, 
fáramászás) 

8. Ritmika: tornagyakorlat, amelyet zenére 
vagy ütőhangszer kíséretével, egyszerre, 
ütemre végzünk, gyakran valamilyen 
eszköz alkalmazásával pl. zászló, karika 

9. taps, lábdobogás 
 
Jo sportgyujtemeny van itt a szlovakiai 

magyar cserkeszeknel: 

 

http://www.plastscout.com/cserkeszet/seged
anyagok/sport/ 
 


