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Beruška

Nejradši se schovávám, válím si šunky,

to je totiž nejlepší jak obnovit buňky.

37

Zlatá Veronika
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Zajíc

Sedí ptáček ve křoví, chtěl by zobat cukroví.

My mu ho nedáme, radši si ho spapáme.
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Buky
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Cupy dupy
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Zaječí říkadlo
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Velká novina

7

Drak

Hádanka
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Hoří

33

Ve školce

Po svačince malují si s učitelkou obrázky,

když je hezky, vyrazí ven malovat si oblázky.

Po obědě složí hlavy do své krásné postýlky,

Po spinkání přijdou pro ně zase jejich maminky.
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Tříděné odpady

Nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospěláci.

Papír, plasty, sklenice,

nápojové krabice.

Prší, prší, jen se leje, 

popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

odpadky nám vyveze.

9

Jarní život

Včelky bzučí kolem stromů

prohlédnout si každý květ. 

Pak na chvilku letí domů,

za chvilku se vrátí zpět.

Proč to včelky dělají?

Proč do květů koukají?

Třešní bude celý stůl,

medu bude plný úl.
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Jaro

31

Svačina

Když si pospíšíme, zaženeme hlad.

A už si zas můžeme spolu pěkně hrát.
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Sněží, sněží
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Ježčí písnička

Hrajeme si, zpíváme, na procházky chodíme, chodíme.

Ty si celou zimu prospíš, přijď na jaře, až se vzbudíš, 

Uvidíš, že je tu fajn, prohloupí, kdo nepozván.

Ježku, snad se nebojíš, nebo ještě stále spíš, stále spíš.

Je tu jaro, tak si pospěš, cestu k nám ty snadno najdeš,

zazpíváme sluníčku, naši ježčí písničku.
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Káča
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Sluníčko
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Růžička červená

K slunci se nakláníš, 

vůní mě omámíš,

trny tě ochrání,

růžičko na stráni.
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Kamarádi
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Ladění

27

Radovánky v Africe

Mají se tam báječně,

pohrají si senzačně.

A když přijde čas spaní,

ulehnou a spokojeně spinkají.
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Proč panenka pláče ?

Proč jsou lidé líní?

Proč se uši myjí?

Proč, proč, proč?

Pro slepičí kvoč!

Proč má velbloud hrby?

Proč tu rostou vrby?

Proč, proč, proč?

Pro slepičí kvoč!
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Mami, tati

Mami, tati, přemýšlejte, 

svého času víc nám dejte.

Svého času víc nám dejte.

Přečteme si spolu knížku, 

podrbeme psa na bříšku.

A dřív než se sešeří, 

uvaříme večeři.

Mami, tati, zastavte se, 

nechcem růst jak trní v lese.

Nechcem růst jak trní v lese.

Kouknem se na večerníček,

zlé sny zamknem do krabiček.

Potom budem sladce spát,

necháme si o vás zdát.
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Mlsný medvěd

Vitaminy málo baštil,

teď má rýmu jako trám.

Zalezl si do pelíšku, 

vypotit se, vystonat.

V neděli je zase fi t, 

může rybu vylovit.

Najedený malý méďa

spokojené bříško má.
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Pavouk

Moucha letí kolem sítě,

pavouček si chystá nitě.

Zapletla se moucha v síť

a pavouk ji potom chyt.
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Podzimníček
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Motýlek

Na louce, na louce roste pár kvítí,

já jsem si, utrhl lísteček z lípy.
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Myší písnička

Myška s myškou si tu hrají,

vždy si pěkně pomáhají.

Hrajem si a zpíváme,

lotroviny děláme.

My jsme myší kamarádi,

proto se tak máme rádi.

Hrajem si a zpíváme,

lotroviny děláme.
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Páv

Koukni se, Jeníku, jak on se má,

na hlavě korunku, nám ji nedá.
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Naše kočka
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Oslí ucho

21

Panenka spí


