Pláva kačka po jazere

Skáče žaba po blate

Pláva kačka po jazere, vo vode si šaty perie,

Skáče žaba po blate,

rybky sem - rybky tam, ja vás všetky
pochytám.

kúpime jej na gate.
Na aké na také,

Prišiel káčer ťapi-ťapi, do zobáčka rybku lapí,
ukláňa sa, krásavec, volá kačku na tanec.

na zelené strakaté.
Skáče žaba cez mláky,
kúpime jej na traky.

Spadla hruška zelená

Aké sú, také sú,

Spadla hruška zelená,

gate jej však ponesú.

rozbila si kolená.
Teraz plače na zemi,

Kolo kolo mlynské

dobré lieky dajte mi.

Kolo kolo mlynské,

Ty si hruška nezbedník,

za štyri rinské,

nepomôže ti už nik.

kolo sa nám polámalo

Veď si dobre vedela,

a do vody popadalo,

že si ešte nezrelá.

urobilo bác.
Vezmeme si hoblík, pílku,

Chytil bocian žabku

zahráme sa ešte chvíľku,

Chytil bocian žabku a keď ju už mal,

až to kolo spravíme,

tancovať s ňou išiel na bocianí bál.

tááák sa zatočíme.

Klipi, klapi, klipi, klapi, klipi, klapi, klap.
Možno že to bolo takto, možno naopak.
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Dnes je veľká paráda

Tancovala líška s mackom

Dnes je veľká paráda,

Tancovala líška s mackom,

my sa hráme na hada.

na chodníčku hrboľastom,

Hustým lesom preliezame,

ako si tak tancovali,

cestu chvostom zametáme.

chvosty sa im natriasali.

Dnes je veľká paráda,
my sa hráme na hada.

Ide žaba po rebríku
Ide žaba po rebríku,

Osievame múčku

naťahuje harmoniku.

Osievame múčku,

Ide to, nejde to

v slamenom klobúčku,

necháme to na leto.

čo naosievame,
mlynárovi dáme.

Ide vláčik

A čo zvýši to Mariši,

Ide vláčik ši – ši –ši,

čo ostane dáme Zuzane.

odvezie nás k Mariši
od Mariši k Etele,

Ide ide vláčik

cez tri veľké tunele.

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.
A my milé deti, poďme nasadať.

Hojda hojda

Odvezie nás do Žiliny, nakúpime zeleniny

Hojda, hojda, hojda

ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

spadla mačka z pôjda.

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

Spadla na koláče,

A my milé deti poďme nasadť.

teraz v kúte plače.

Odvezie nás do Popradu, nakúpime čokoládu

Veľká novina

ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

Veľká novina,
priletela bublina.
Bublina sa bublila,
ako rástla,
tak aj spľasla.
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Kujem kujem

Hlava, ramená, kolená, palce

Kujem, kujem podkovičku,

Hlava,ramená, kolená, palce, kolená, palce,
kolená palce.

koníkovi na nožičku.
Kujem, kujem vesele,

Hlava, ramená, kolená, palce, kolená palce,
kolená palce.

zo železa z ocele.

Oči, uši, ústa, nos.

Bim Bam

Kom kom kominár

Bim bam, bim bam, bim bam bom,

Kom - kom kominár,

takto zvoní zvon.

kedy si sa umýval?

Cingi, lingi, cingi, lingi,

Včera večer v sobotu,

takto zvonia konvalinky.

keď som nemal robotu.
Kom - kom kominár,

Prší prší

kedy si sa umýval?

Prší, prší len sa leje,

Včera večer v piatok,

nezatváraj milá dvere.

keď som nemal sviatok.

Milá má duša má,

Rybička maličká

nezatváraj pred nama.

Rybička maličká, po Dunaji pláva,

Keď som išiel od Zuzičky,

chytil ju rybárik u samého kraja.

štrngali mi podkovičky.
štrngali, brngali,

Bola jedna žabka malá

sivé očká plakali.

Bola jedna žabka malá, kvaky, kvaky, kvak.

Sivé očká čo plačete,

Rada by sa vydávala, kvaky, kvaky, kvak.

veď vy moje nebuete.

Vyskočila z vodičky osušila botičky,

Budete iného šuhajíčka švárneho.

brekekeke, brekekeke, kvaky, kvaky, kvak.

Idú húsky
Idú húsky po ceste, prečo húsky bosé ste?
Do vodičky do vody, v topánkach sa nechodí.
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Hop hop hop

Oli oli Janko

Hop, hop, hop,

Oli oli Janko,

bol raz jeden strop,

kľakni na kolienko,

a v tom strope bola diera,

umývaj sa, utieraj sa,

pre veľkého netopiera.

podopri si bôčky,
chyť sa za vrkôčky,

Hopsa hopsa hopsasa

a vyber si koho chceš,

Hopsa hopsa hopsasa,

koho najviac miluješ!

vodička nás natriasa,
hops dopredu, hops dozadu,

Jeden kováč koňa kuje

nech tu máme náladu.

Jeden kováč koňa kuje,
koľko klincov potrebuje?

Pred oknom za oknom

Povedz mi to ty, alebo aj ty.

Pred oknom za oknom,

Jeden, dva, tri!

mala jedna dve.
Jabĺčka červené,

Rúčky

dávala ich mne.

Každá ručka má prstičky,

A keď mi ich mala dať,

zavrieme ich do pästičky,

začala sa vykrúcať,

bum, bum na vrátka,

že nemá že nedá,

to je rozprávka krátka.

že by bolo zle.

Ručičky sa spolu hrajú,
ničoho sa neľakajú,

Na zelenej lúke sedí zajac

buch buch na vrátka,

Na zelenej lúke sedí zajac,

to je rozprávka krátka.

prepletá nôžkami ako najviac.
I ja by tak prepletala,

Dažďové kvapôčky

keby také nôžky mala

Dažďové kvapôčky dostali nožičky,

ako zajac, ako zajac.

behali po plechu,
robili neplechu.
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Ruky

Malí muzikanti

Ruky, ruky ručičky,

My sme malí muzikanti,

máme pekné prstičky,

my vieme aj pekne hrať,

máme pekné dlane,

na bubienok zabubnovať,

zatlieskame na ne.

na husličky fidlovať.
Na tie husle fidli, fidli,

Na medveďa

na píšťalku nydli, nydli,

Kto to spí pod bukom,

na bubienok tromtorom,

prikrytý je kožuchom?

až sa trasie celý dom.

Ticho, pst, nerušiť, môže to aj medveď byť.
Pozor deti medveď je, koho chytí, toho zje...

Len čo vstanem
Len čo vstanem hopsasa,

Medveďku, daj labku

umyjem sa do pása.

Medveďku, daj labku,

Najprv ruky, potom tvár,

pôjdeme na svadbu.

vezmem vody za pohár.

Medvedica ráno vstala,

Umyjem si potom hravo

všetky deti vychystala,

všetky zúbky vpravo, vľavo.

medveďku, daj labku,
pôjdeme na svadbu.

Ide traktor do lesa
Ide traktor do lesa,

Ťap ťap ťapušky

krútia sa mu kolesá.

Ťap ťap ťapušky,

Dve sú vpredu, dve sú vzadu,

išli mačky na hrušky,

nebežia len na parádu.

popadali do blata,
doma bude výplata.

Odvezme sa odvezme
Odvezme sa odvezme,
auto čaká na ceste,
pôjde kam mu šofér káže,
potom rovno do garáže.
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Letí letí lietadlo

Maličká som, húsky pasiem

Letí letí lietadlo,

Maličká som, húsky pasiem,

koho by to napadlo,

tancovala by som, až sa trasiem,

zatlieskali deti,

hoci som ja, len maličká,

lebo na zem letí.

ľúbi ma otecko aj mamička.

12345

Zlatá brána

12345 Jurko sa nám odvezie,

Zlatá brána otvorená,

12345 Jurko sa nám odviezol.

zlatým kľúčom podoprená.

Máme loďku maľovanú

Kto do nej vojde, jablčko nájde,

Máme loďku maľovanú,

či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.

odvezieme na nej mamu.
My sme námorníci smelí,

Červené jabĺčko

preplávame bazén celý.

Červené jabĺčko v oblôčku mám.
Koho rada vidím, tomu ho dám.

Kukulienka, kde si bola

A ja ťa Janíčko najradšej mám,

Kukulienka, kde si bola,

tebe to červené jabĺčko dám.

keď tá tuhá zima bola?
Hajaja, kukuku,

Sedemdesiat sukien mala

sedela som na buku,

Sedemdesiat sukien mala,

hajaja, kukuku,

a predsa sa nevydala.

sedela som na buku.

A ja nemám, iba iba jednu,

Sedela som na tom dube,

pýtajú ma až za Viedňu.

kde Janíčko drevo rúbe.
Hajaja, kukuku,

Pod oblôčkom

sedela som na buku,

Pod oblôčkom poskakuje,

hajaja, kukuku,

štyri groše ukazuje.

sedela som na buku.

Dajte mi to dievča dievča vaše
a ja vám dám štyri groše.

SPEVNÍK

6

Hijó, hijó na koníčku

Spi bábika

Hijó, hijó na koníčku,

Spi bábika, zavri očká,

do Prešova po pšeničku.

čaká ťa už postielôčka.

Hijó, hijó na koni,

Spinká mačka, spinká macík,

pojedli psi pirohy,

spinká lopta, spinká vláčik.

iba jeden ostal,

Aj slniečko ide spať,

Jankovi sa dostal.

nebude sa s nami hrať.
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