
Jarná
Od marca až do mája,
jar na lúke vystrája.
Všade svietia do diaľky,
snežienky a falky.
Slnko láka malú lienku,
k výstupu na prvosienku.

Prvý let
Od kvetu po ďalší kvet,
má dnes včielka prvý let.
Čo tam let, keď vetrík vanie,
– najťažšie je pristávanie.
Jarná tráva je však mäkká,
a tak včielka nenarieka.

Žiarovka
Z každej strany – sprava, zľava,
na žlto jej svieti hlava.
Keď sa vonku spustí noc,
svetlom príde na pomoc.

Grigorij Starodubcev

Už sa hory zelenajú,
bielym kvetom prekvitajú,
leto, zelený máj,
leto, zelený máj!
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Schrúme plno kostí,
hlasno víta hostí,
na mačky sa zlostí.

Zlomjazýček
Pes spí, psy spia.

Mama má málo maku.

Čierne zrno,
biela roľa.
Múdra hlava,
čo ju siala.

Dlhý zobák, dlhé nohy.
Vo vode si kráča.
Rybku, žabu uloví si.
Aké je to vtáča?

Hádanky

Točí sa mi, točí,
vôkol mojich očí
pekný máj.
Poďme všetci spolu,
sväťme v tomto kolu
jar a máj.

A ja si ho vítam
a jednu si pýtam
do skoku.
Vyber si ty sama,
ktorá ti je známa
ku boku.

Čo je to?

33

Velka kniha skolacika  14.3.2017  16:22  Stránka 33



Mal som sedem grajciarov,
grajciarov,
nosil som ich litom, lititom,
za sárou.

Tri som prepil, štyri mám,
štyri mám,
čo ti, milá, litom, lititom,
kúpiť mám?

Kúpil som jej korále,
korále,
nosila ich litom, lititom,
na bále.

Kúpil som jej zrkadlo,
zrkadlo,
voľakde jej litom, lititom,
vypadlo.

Kto ho našiel, nech ho má,
nech ho má,
nech sa doňho litom, lititom,
pozerá.

Poľný kvietok v poli žije,
ako nebo belavý je.
Prídu deti popásť husi,
modrý kvietok odtrhnú si.
Potom deti maličké
dajú kvietok mamičke.

Mamičku len jednu mám,
srdiečko jej z lásky dám.
K tomu malá kytička
a božteky na líčka.

Krásna, krásna,
kde si húsky pásla?
Niže panskej lúčky
stratila papučky.

Svieť, mesiačik, na vodu,
mám ja veľkú robotu.
Šijem, šijem si botičky
do sucha i do vodičky.
Šijem boty do roboty
od soboty do soboty.
Nemám chlebík, nemám syr,
Murko mi ho uchytil.
Šic! Šic! Šic!

Hrášok je guľatučký,
šošovica hladká,
petržlen je kučeravý
a mrkvička sladká.

Keď som húsky pásla,
zlatý prút som našla.
Húska, húska premilá,
zlatý prút som stratila.
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Čížiček, čížiček

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
či ty vieš, čížiček, ako rastie mak?
Ej, tak, tak rastie mak, ej, tak, tak rastie mak,
ej, tak, tak rastie mak, ej, tak rastie mak.

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
či ty vieš, čížiček, ako kvitne mak?
Ej, tak, tak kvitne mak, ej, tak, tak kvitne mak,
ej, tak, tak kvitne mak, ej, tak kvitne mak.

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
či ty vieš, čížiček, ako tlčú mak?
Ej, tak, tak tlčú mak, ej, tak, tak tlčú mak,
ej, tak, tak tlčú mak, ej, tak tlčú mak.

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,
či ty vieš, čížiček, ako jedia mak?
Ej, tak, tak jedia mak, ej, tak, tak jedia mak,
ej, tak, tak jedia mak, ej, tak jedia mak.

Tancovala líška s mackom
na kopčeku hrbolatom.
Ako si tak tancovali,
chvosty sa im natriasali.
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