
Jar
Snehuliak má smutnú tvár.
Prečo? Že vraj prišla jar...
Klebetila o tom včela,
čo sa prebudila včera.

Šepkali to prvosienky, 
zlatý dážď, ba aj snežienky.

Už je tomu veru tak, 
dovidenia, snehuliak!
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Budíček
Stromy v zime sladko spia, 

nič o svete nevedia. 
Či je noc, či biely deň,
snívajú svoj zimný sen.

Keď nastane jarný čas,
zobudí ich vtáčí hlas.
Ďateľ ťukne o pníček:

„Vstávať stromy, budíček!“
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Snežienka
Nedočkavá snežienka
zohrieva si kolienka. 

Medzi lístky hlávku skrýva:
„Júj, tu ešte vládne zima!“

„Vydrž, kráska maličká,“
šepká jej lastovička.

„O pár nocí, o pár dníčkov,
vyrastie tu trávička!“
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Krtko
Spod kopčeka zrazu vrtko

vynoril sa čierny krtko.
Slniečko hneď naňho škúli,

ale on len očká žmúri.

Či je tma alebo svetlo,
pod zemnou buduje metro.
Miesto labiek má lopatky, 
aj bager je naňho krátky!

Neposedné motýle
sadajú si na kvietky,
roznášajú klebietky.

Raz sú hore, raz zas dole,
zrazu je ich celé more.

Krídla majú farby dúhy,
jeden krajší ako druhý.

Ktorý má najkrajšie očká?
To je jasné – pávoočka!
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Na lúke
Z úľa letia včeličky,

bzučia jarné pesničky.
Všetky kvietky plné peľu,

volajú ich na návštevu.

„Kvietok zlatý!“ prosí včielka,
„dáš mi peľu do vedierka?“

„Len poď ďalej,“ kvietok cinká.
„Ja som biela konvalinka.“
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Kuriatko
Ťuky-ťuky, ťuky-ťuk,
ozýva sa z vajka zvuk.

Kto to na škrupinku ťuká?
Kto to schováva sa dnuká?

Skrýva sa tam kuriatko,
bývalo tam len krátko.
Objaviť chce celý svet,

vo vajku už miesta niet!
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Korbáč
Uplietol som korbáč veľký,
boja sa ho všetky dievky. 
Vyšibem ním Haničku,
Kvetku, Zuzku, Janičku.

Vyšibem aj malú Katku,
čo má sukňu veľmi krátku.

Za poriadnu šibačku, 
šup s tým eurom do vačku!
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Kraslice
Sliepočka, znes vajíčko.
Jedno je však máličko!

Znes mi vajec aspoň päť,
namaľujem si ich hneď.

Farbami im skrášlim líce,
premenia sa na kraslice.

Uložím ich na misku,
Veľká noc je nablízku.
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Neposlušné kačičky
Kačka? Tá ma starosti!
Vždy ju niečo nazlostí.
Káčatá jej robia zlosť,

roboty má s nimi dosť!

Prvé káča pod kríkom 
pasuje sa s červíkom.
Druhé hore nohami,

spadlo rovno do jamy.

Tretie robí veľký krik,
nechce sa mu vyhnúť nik.

Štvrté kričí na ratu:
„Nenechávajte ma tu!“

A keď všetky káčatá 
popadali do blata,

hovorí im mamka – kačka:
„Ej to bude výplata!“
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