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Poštár vietor
Lesom letí vetríček,  

spieva si pár pesničiek. 
Kto pesničky začuje,  

všetky lesné správy vie.

Vie, že muchotrávka milá,  
všetky muchy otrávila. 

Že divý mak rastie v poli 
a stonožku nôžka bolí.

Vie, že modlivka je dravá, 
kapor lenivo si pláva. 

Že rys nie je malá mačka,  
spraviť hrádzu je vraj hračka.

Ak chceš vedieť aj o líške, 
začni čítať v tejto knižke. 

Keď chceš vedieť ešte viac,  
skús ju celú prečítať!
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Poštár vietor





Žabí koncert
Na rybníku hopsa – rasa, 
veľký koncert začína sa.

Dneska večer za súmraku
príde žabiek ako maku!

Všetky chcú zaspievať sólo,
pripravte pre žabky mólo! 

Už je tomu veru tak, 
kvaky- kvaky, kvaky- kvak!
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Žabí koncert 



O krásnej labuti
Každý na ňu pozerá, 
je kráľovnou jazera.

O tom, že je veľmi pekná,
 šepkajú aj biele lekná.

Ona skromne klopí oči,
 šťastím sa jej hlava točí.

Pamätá si, že aj ona
škaredým káčatkom bola.
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O krásnej labuti 
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