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VITAJ, ABECEDA

Abeceda, to je veda! 
Len tak naučiť sa nedá. 

Po písmenku, pomaličky, 
ulož si ju do hlavičky.

A vyzerá ako strieška,  
O sa môže gúľať z briežka. 
D má veľmi veľké brucho, 

J zas  pripomína ucho.

I je ako ihla tenká, 
 ponad Č si letí lienka.  

Z písmeniek, veď to už viete, 
slabiky sú hneď na svete.

Zo slabík sa stanú  slová, 
abeceda ťa už volá. 

Zo slov zasa celé vety,  
abeceda k tebe letí.
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Anka spieva pesničku  
pre bábiku Aničku. 

Spinkaj milá Anička,  
ulož sa mi do sníčka.

Spinkaj,  moja, zavri očká, 
príde k tebe rozprávočka. 

Zajtra ušijem ti šaty, 
kúpim náhrdelník zlatý.
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Adam chce ísť na hory, 
Andrej  sníva o mori.  

Táto veľká paprika 
vraj sa volá Afrika.

Navštívili pyramídu, 
Áziu aj Antarktídu. 

Pochodili  ten svet celý,  
aj keď  prstom po papieri!
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Banán v žltom kabáte 
býva ako vo vate.  

Keď slniečko začne hriať,  
kabát môže  dolu dať.

Bez kabáta ale beda,  
zachrániť sa banán nedá. 
Zje ho Boris, zje  Dorota, 
banán sladká  je dobrota.
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Bedľa rastie pri kríčku,  
vystiera si sukničku. 

Muchotrávka za kríkom 
pýši sa zas klobúkom.

Muchotrávka nemá rada,  
keď sa bedľa stále háda. 
Tá závidí muchotrávke 

biele bodky na jej hlávke.
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Cvrček si rád cvrliká,  
na husličky fidliká. 

Celým lesom zrazu znie  
prekrásne cvrlikanie.

Cez zimu si cvrček malý 
husličky do puzdra zbalí. 
„Keď sa jar do lesa vráti, 

zas vám zahrám, 
kamaráti!“
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Cibuľa ťa poštípe  
na jazyk aj na líce. 

Keď ju zješ, tak pozor daj, 
dievčatám sa vyhýbaj.

Kto jej nazrie pod sukničky, 
v očiach bude  mať slzičky. 
Všetky ich má vraj zo zlata. 
Koľko? To vraj nik nezráta!
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Červík sladký domov má,  
spokojne v ňom prežíva.  
Vylezie na prvý strom,  
čerešňa je jeho dom.

Čo v ňom robí? Čaj si varí, 
iste sa mu dobre darí. 

Nehľadá si domov nový, 
pečie koláč čerešňový.
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Čučoriedky, černice 
nazbieram do čapice. 

Jednu ti dám, jednu zjem, 
sladký koláč upečiem.

Katka veru neváhala, 
čučoriedky pohltala. 

Smeje sa jej malý Petrík, 
že má jazyk ako čertík.
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Dinosaurus dávno žil,  
chodil, lovil, jedol, pil.  

Chcel ovládnuť celý svet, 
no nemôže, už ho niet.

Dnes už Dino hopsa-rasa, 
iba z knižiek usmieva sa.  
V Dino-parku žije znova 
ako bytosť rozprávková.
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Dážďovka má rada dážď, 
netreba jej pršiplášť.  
Netreba jej gumáky, 

skočí rovno do mláky.

Keď však začne slnko páliť, 
musí rýchlo kufre baliť. 

Pod zemou sa pred ním skrýva, 
o dáždiku sníček sníva.
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