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Keď sme sa už vybehali, 
s hračkami sa poihrali, 
v tejto knižke zalistujme, 
básničky si recitujme. 

Pohodlie si urobíme, 
potom niečo nakreslíme – 
všetko pekne pomaly, 
nech sa nám deň vydarí.
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VEVERIČKY

Veveričky nezbedníčky 
hádžu šišky na chodníčky. 
 
Koho trafia, koho nie – 
ktože ich už doženie! 
 
Keď sa dobre vyšantili, 
do komôrky nanosili 
iba samé dobroty. 
 
Neboja sa roboty: 
hríbiky si nasušili, 
na zimu sa zásobili. 
 
Lieskovce a orechy, 
šišiek asi dva mechy. 
 
Bo keď veľká zima príde, 
každá dobrota sa zíde.

MAČIATKA

Mačiatka sa spolu hrali, 
až sa pritom pohádali. 
 
Jedno sa chce naháňať, 
druhé zasa guľky hrať. 
 
Tretie si chce čítať knižky, 
štvrté iba chytať myšky. 
 
Veľa kriku narobili, 
až kocúra zobudili. 
 
Nemohol sa dívať na to 
starý kocúr, ten ich tato. 
 
Tak zoskočil dolu z hrušky 
a vyprášil im kožúšky.
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OKULIARE

Pani sova 
húka znova. 

Stala sa vec nemilá: 
okuliare stratila. 

V lese vrava 
sprava-zľava. 

Zvieratká už hľadajú, 
že ich nájdu, dúfajú. 

Vrabec zbadal 
to, čo hľadal. 

„Koniec vašej ponose! 
Veď ich máte na nose…“

LÍŠTIČKY

Komuže to napadlo 
preskakovať švihadlo? 

Tak si krátia voľné chvíle 
tri líštičky roztomilé. 

Keď rodičia domov prídu, 
pri stole sa všetci zídu. 

„Prineste si mištičky, 
naše milé líštičky!“ 

Vždy keď prídu z roboty, 
prinesú im dobroty.



OKULIARE

Pani sova 
húka znova. 

Stala sa vec nemilá: 
okuliare stratila. 

V lese vrava 
sprava-zľava. 

Zvieratká už hľadajú, 
že ich nájdu, dúfajú. 

Vrabec zbadal 
to, čo hľadal. 

„Koniec vašej ponose! 
Veď ich máte na nose…“

LÍŠTIČKY

Komuže to napadlo 
preskakovať švihadlo? 

Tak si krátia voľné chvíle 
tri líštičky roztomilé. 

Keď rodičia domov prídu, 
pri stole sa všetci zídu. 

„Prineste si mištičky, 
naše milé líštičky!“ 

Vždy keď prídu z roboty, 
prinesú im dobroty.



PYŠNÝ MORIAK

Šepkali si myši, 
že sa moriak pýši. 

Spieva, hudri-hudri, 
aký je len múdry. 

Stále sa len povyšuje 
a ostatných poučuje. 

Kto sa takto správa, 
hádky vyvoláva, 

kamarátov stráca, 
sám na to dopláca.

KOZLIATKO

Povedali kozliatku, 
že má briadku prikrátku. 

Kozliatko sa rozplakalo, 
k mamičke hneď utekalo. 

Mama kozľa posmeľuje 
a s láskou mu vysvetľuje: 

„Neplač, milé kozliatko, 
narastie ti zakrátko – 

keď vyrastieš, môj zlatý, 
budeš capko bradatý.“
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MEDVEĎ

Zišiel macko do doliny 
nazbierať si tam maliny. 

Niečo sladšie by si dal… 
Keby trochu medu mal! 

Včielky, tie ho rady majú, 
trošku medu vždy mu dajú. 
Potom – len tak zo zábavy – 
prečešú mu kožuch starý. 

A on beží ostošesť – 
nesmie stratiť svoju česť!

KTO SI?

„Holub si či prepelica?“ 
pýtala sa jarabica. 

„Kdeže holub, kmotrička, 
ja som predsa hrdlička!“

SRNKY

V hustom lese štyri srnky 
frnky-brnky medzi trnky, 
ukryť sa už chystajú. 

Začala sa búrka práve, 
srnky boli iba v tráve 
a dáždniky nemajú. 

Hladné boli milé srnky, 
ochutnali modré trnky, 
večeru si dávajú.

Ha-ha!
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