
 
Keď slniečko ráno vstalo,  

„Dobré ráno!“ povedalo. 

Nakuklo do okienka, 

Kde spí malá Marienka. 

„Vstávaj hore, už je dníček, 

Umy očká, utri noštek. 

Do šatočiek šup, šup, šup. 

Do škôločky cup, cup, cup.“ 
 

 

 



Kto si robí rozcvičku, 

Ten bude mať kondičku. 

Bude zdravý ako rybka. 

Neskláti ho žiadna chrípka.  

 

Pláva kačka po jazere, 

vo vode si šaty perie. 

Rybky sem a rybky tam,  

ja vás všetky pochytám. 

 

Prišiel káčer, ťapi-ťapi,  

do zobáka rybku lapil. 

Ukláňa  sa krásavec,  

volá kačku na tanec.  



Po raňajkách, po večeri,  

kreslím, čmáram po papieri.      

Hoci som len maličký,  

píšem slučky, osmičky.  

Nestratím sa, dobre viem,  

svoje meno napíšem.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Meliem, meliem, meliem máčik,  

na buchtičky na koláčik.  
Vitaj strynka, vitaj strýko, 
nech sa páči makovníkov.  

 
Meliem, meliem, meliem múčku, 
na pochúťku, na tortičku. 
Vitaj sestra, vitaj brat,  
nech sa páči ochutnať. 
(riekanka)  

 

 

 

 

 



JAR 
Jar k nám prišla do prírody, 

so všetkými krásami. 

Slniečko nám jasne svieti, 

usmieva sa nad nami. 

Zelená sa trávička, 

vtáča letí z hájička 

a na lúčke poletuje 

usilovná včelička. 
(pieseň) 

 

 



LIENKA  

Malá Lenka našla lienku, 

sedela jej na kolienku. 

Keď sa Lenka pohnúť chcela, 

malá lienka uletela. (precvičovanie hlásky „L“) 

 

HRUŠKA  

Spadla hruška zelená, 

rozbila si kolená. 

Teraz plače na zemi: 

„Dobré lieky dajte mi!“ 

 

Ty si hruška nezbedník, 

nepomôže ti už nik. 

Veď si dobre vedela, 

že si ešte nezrelá. 



LIETADLO  

Letí, letí lietadlo, 

čože ho to napadlo? 

Chytajte ho deti, 

nech vám neuletí. 

 

VLÁČIK  

Ide vláčik ši-ši-ši, 

odvezie nás k Mariši, 

od Mariši k Etele, 

prejde cez dva tunele. 

 

 

 

 

 



Guľatá som maličká,  

volajú ma loptička. 
Skáčem sem, skáčem tam, 
malé deti zabávam. 

 

 

Kolo nášho lesíka,  

malý ježko narieka,  
že si stratil svoje boty,  
keď šiel tadiaľ do roboty. 
Nenariekaj ježko náš,  
u nás nové boty máš. 
Lebo ona,  lebo on, 
vypichni ho z kola von. 

 

 

 

 

 



 

Len čo vstanem z postele,  

už aj cvičím vesele. 
Ruky hore, ruky dolu,  
od seba a zase spolu. 
Čupnem, vstanem, vyskočím, 
veselo sa zatočím.  

 

 

Dobré ráno, slnko vstalo 

na detičky zavolalo: 
„Poďte deti, poďte von, 
pobehať si na náš dvor.“ 
Deti vyšli, poskackali, 
na slniečko zamávali. 

 



 

JEŽKO 

Lezie ježko, lezie v lese,  
jabĺčka si domov nesie. 

Deti v lese behajú, 

ježka všade hľadajú. 

 

Lezie ježko, lezie v lese, 

jabĺčka si domov nesie. 

Ježko pichá zo všetkých strán, 

ja sa pichnúť nenechám. 

 

Lezie ježko, lezie v lese, 

jabĺčka si domov nesie. 

Do lístia sa zahrabal, 

skrútil sa a potom spal. 

 

 

Fašiangy, Turíce, veľká noc príde, 

kto nemá kožúška, zima mu bude. 
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem. 

 

 



 

Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov. 

Dožič, aby dlho žili - žehnaj mojich rodičov. 

Žehnaj moje sestry, bratov, veď nás všetkých do neba. 

Obdar že nás vierou svätou, neodlúč nás od seba. 

Otec, mama pre nás žijú, v práci sily tratia. 

Keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia. 

Amen. 



 



 


