
Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič takého,

jedna labka, druhá labka, krídielka žiadneho.

Úva kva kva, úva kva kva, my nemáme nič takého, 

jedna labka, druhá labka, krídielka žiadneho.

Veselo do škôlky,

veselo zo škôlky, 

veselo celý deň,

máme sa dobre len.

Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič takého,

jedna labka, druhá labka, krídielka žiadneho.

Úva kva kva, úva kva kva, my nemáme nič takého, 

Jedna labka, druhá labka, krídielka žiadneho.



Šijem boty do roboty, 

nemám chleba ani syra,

všetko mi to mačka zjedla,

urobila tŕŕŕh.

Skáče žaba po blate, 

kúpime jej na gate.

Na aké, na také, 

na zelené strakaté. urobila tŕŕŕh.



Pieseň:       ZELENINOVÁ POLIEVKA

Varím polievočku, pre ocka a pre mamičku.

Varím polievočku, aj ja si z nej dám.

Mrkva, hrášok, zeleninka,

po nej sa nám dobre spinká.

Odvezte sa odvezte, 

bežia autá po ceste.

Bežia kam im šofér káže, 

potom rýchlo do garáže.
po nej sa nám dobre spinká.

Mňam, mňam polievočka, chutná je a fajn.



PH:       NA MEDVEĎA

Kto to spí pod bučkom, 

prikrytý kožúškom?

Ticho ísť, nebudiť,

bo to môže medveď byť

PH:      KOLO NÁŠHO LESÍKA

Kolo nášho lesíka, lesíka, 
malý ježko narieka, narieka, 
že si stratil svoje boty, svoje boty,
keď šiel tadiaľ do roboty, do roboty.

Nenariekaj ježko náš, ježko náš,
u nás nové boty máš, boty máš. 
Lebo ona, lebo on, lebo on, ( deti potichu kráčajú okolo medveďa, ten sa zobudí 

a naháňa ich)

u nás nové boty máš, boty máš. 
Lebo ona, lebo on, lebo on, 
vypichni ho z kola von, z kola von.



HRA NA ZAJAČIKA 

Zajačik v jamôčke sedí sám, sedí sám.

Úbožiačik, čo je ti, keď nemôžeš skákati?

Rýchlo skoč a vyskoč!

Guľatá som maličká, 

volajú ma loptička.

Skáčem sem, skáčem tam, Rýchlo skoč a vyskoč! Skáčem sem, skáčem tam, 

malé deti zabávam.
(Pohybová motivácia)



Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

Poďte milé deti, poďte nasadať.

Pôjdeme my do Popradu,

kúpime si čokoládu,

ide, ide vlak, poďte nasadať.
(pieseň)

Tancovala veverička,

až kým vyšla rosa.

Odpadla jej podošvička, 

domov išla bosá.

(pieseň)



Skočil zajko do brázdičky, 

roztrhol si nohavičky.

jak hopká, tak hopká,

veď ich mama zaštopká.
(riekanka)

Meliem, meliem, meliem máčik,
na buchtičky na koláčik. 
Vitaj strynká, vitaj strýk,
nech sa a páči makovník.

Meliem, meliem, meliem múčku, 
na pochúťku, na tortičku.
Vitaj sestra, vitaj brat,

(riekanka)
Vitaj sestra, vitaj brat,
nech sa páči ochutnať.

(riekanka s pohybom)



NA ZAJAČIKA

Šiel zajačik ťapky, ťapky, 

na trávniček ťapky, ťapky.

Skoč zajačik zvesela 

a hľadaj si priateľa.

KUKULIENKA

Kukulienka, kde si bola, 
keď tá tuhá zima bola?
Hajaja, ku-ku-ku!
Sedela som na buku.

Sedela som na tom dube, 
kde Janíčko drevo rúbe. a hľadaj si priateľa.

(pohybová hra)

kde Janíčko drevo rúbe.
Hajaja, ku-ku-ku!
Sedela som na buku.

(ľudová pieseň)



Veľkonočné vajíčka

chystá naša Anička. 

Pre Mišíčka, pre Juríčka, 

pripraví ich do košíčka.

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.
a na lúčke poletuje 
usilovná včelička.

(pieseň)



Ide vláčik ši-ši-ši,

odvezie nás k Mariši,

od Mariši k Etele,

prejde cez dva tunele.

Prala Hanka, prala hábky, 

pre takéto veľké bábky.

Keď vyprala, vypláchala, 

na šnúročku povešala.

Prišiel vietor šepleta,Prišiel vietor šepleta,

hodil hábky do blata.
(pohybová motivácia)



LIETADLO

Letí, letí lietadlo,

čože ho to napadlo?

Chytajte ho deti,

nech vám neuletí.

LIENKA

Malá Lenka našla lienku,

sedela jej na kolienku.

Keď sa Lenka pohnúť chcela,

malá lienka uletela. nech vám neuletí.malá lienka uletela.
(precvičovanie hlásky „L“)



ŠIBI-RYBY

Šibi-ryby, mastné ryby,

kus koláča od korbáča,

ešte k tomu groš,

už je toho dosť.

Ďuro daj nám slnka

do nového hrnka.

Veď mi ti ho dáme, už je toho dosť.Veď mi ti ho dáme,

keď sa poihráme.



HRUŠKA

Spadla hruška zelená, 
rozbila si kolená.
Teraz plače na zemi:
„Dobré lieky dajte mi!“

Na Dorku je veľká ponosa,
že si strká prsty do nosa.
Nerob že to milá Dorka,
budeš mať nos jak uhorka.

Prišli zhora, prišli zdola,
pozrieť Dorku, či je chorá, 
keď videli zaplakali,
smutným krokom odchádzali.

Keď sa Dorka vyzdravela,
Muzikantov zavolala.

„Dobré lieky dajte mi!“

Ty si hruška nezbedník, 
nepomôže ti už nik.
Veď si dobre vedela, 
že si ešte nezrelá.

Muzikantov zavolala.
Muzikanti vyhrávali,
kamaráti tancovali.



Pláva kačka po jazere,
vo vode si šaty perie.
Rybky sem a rybky tam,
ja vás všetky pochytám.

Prišiel káčer, ťapi-ťapi,
do zobáčka rybku lapil
a klania sa krásavec,
volá kačku na tanec. 

Tančila myšička, tančila,
až sa jej hlavička točila.
Zdriemla si trošičku, 
ale len málo, 
poviem Vám, čo sa jej snívalo.

Že slniečko krásne svieti,a klania sa krásavec,
volá kačku na tanec. 

(pohybová motivácia)

Že slniečko krásne svieti,
že na lúke rastú kvety, 
že ide vláčik ši-ši-ši
a vezie k nej kmotričku.
Zrazu niečo uderilo 
a myšičku zobudilo.

(pohybová motivácia)



Slniečko už hore vstalo, 
dobré ráno povedalo.
Nazrelo do okienka, 
kde spí malá Marienka.
Vstávaj hore, už je dníček,

TANČEK

Tancovala líška s vĺčkom
na kopčeku hrboľatom,
ako si tak hopsali,
chvosty sa im natriasali.

Tancovala babka s dedkom,
rozsypali cukor s vreckom.
Počkaj, počkaj babka stará, 
ako si to tancovala.Vstávaj hore, už je dníček,

umy očká, líčka, krček.
Do šatôčok šup, šup, šup, 
do školičky cup, cup, cup.

(pohybová motivácia)

Nehnevaj sa milý dedko,
pozbierame všetko, všetko.
A tak spolu tancovali,
ani sa už nehnevali.

(pohybová motivácia)



MIKULÁŠSKA

Pred oknom,  za oknom,
stojí Mikuláš.
Povedz nám, deduško,
čo v tom vreci máš.

Cukrovú panenku
pre dobrú Alenku.

MUCHOTRÁVKY

Muchotrávka rastie |: v lesíčku :|
|: peknú červenú má sukničku:|

Na klobúčku biele |: bodôčky :|
|: vyzerá jak dáždnik maličký :|

Muchotrávky rady  : tancujú :|
|: z klobúčka svojho sa radujú :|

pre dobrú Alenku.
A pre zlého Petra
palica a metla.

Je však jedovatá |: detičky :|
|: preto sa jej chráňte každučký :|

(pieseň s pohybom)



MEDVEĎKU DAJ LABKU

Medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu.
Medvedica ráno vstala,
medvieďatá vykúpala.
Medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu.

Medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu.

PÍLKA

Rež, rež, drevo rež,

len sa pílkou neporež.

Rež, rež, drevo rež.

Len si prsty neporež.pôjdeme na svadbu.
Medvieďatá tancovali, 
až kožúšky potrhali.
Medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu.

Len si prsty neporež.



VLÁČIK MOTORÁČIK

Ide vláčik motoráčik,
ide vláčik  motorák.
Vezie Jankov aj Aničky,
vezie detí plný vlak.

KOZIČKA A ZÁHRADNÍK

Spolu:  Kozička je v záhrade
na zelenej priesade.
Ej koza, koza, daj pozor, 
gazda stojí za rohom.

Gazda: „Koza, koza , čo robíš v mojej 

záhrade?“

Koza: „Trhám kapustičku.“

Gazda: „A kopala si ju?“

Koza: „Teraz kopem.“

Gazda: „Polievala si ju?“

Koza: „Teraz polievam.“

Gazda: „Ja idem dnu a ty von.“
(hra so spevom)



Dobré ráno, slnko vstalo

na detičky zavolalo:

„Poďte deti, poďte von,

pobehať si na náš dvor.“

Deti vyšli, poskackali, 

na slniečko zamávali.

(predpažovať skrčmo, striedavo pravou a ľavou 

rukou – znázorňovať volanie)

(chôdza v zástupe)

(poskoky na mieste)

(v stoji spojnom mávať rukami)na slniečko zamávali. (v stoji spojnom mávať rukami)



Len čo vstanem z postele,

už aj cvičím vesele.

Ruky hore, ruky dolu,

od seba a zase spolu. 

Čupnem, vstanem, vyskočím, 

veselo sa zatočím.

(výpon)

(podup na mieste)

(v stoji spojnom vzpažiť – pripažiť)

(upažiť, pripažiť)

(zo stoja do podrepu a späť do stoja)

(obrat)(obrat)



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,

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.

Tuto mi nedali, tuto mi dajú, komára zabili, 
slaninu majú.
A tam hore na komíne sedí kocúr na slanine.
choďte si ho odohnať a mne kúštik odrezať.
Ak sa máte porezať, pôjdem si sám odrezať.

Lezie ježko, lezie v lese,
jabĺčka si domov nesie.
Do lístia sa zahrabal, 
skrútil sa a potom spal.

(pohybová hra)

Kus, kus ako hus,
ere, ere ako dvere,
on, on ako dom,
ešte, ešte ako kliešte.

(pieseň)



BÁSNIČKY PRE MALIČKÝCH

od Alenky a Soničky


