
PRE NAŠE DETIČKY, KÝM PRÍDU DO ŠKOLIČKY 

 

 

KEĎ VÁM BUDE SMUTNO MILÉ DETIČKY, 

POVEDZTE SI S MAMOU, OCKOM, TIETO BÁSNIČKY. 

A KEĎ SA STRETNEME, VŠETKO SI POVIEME, 

AKO STE SA DOMA HRALI, ČI STE MAMÁM POMÁHALI, 

ČI STE NIEČO VYRÁBALI A ČI LEN VYSTRÁJALI? 

MY SA NA VÁS TEŠÍME A VEĽMI VÁS ĽÚBIME 

A TOTO VÁM POSIELAME... 

 
Fialka: 

Ja som kvietok fialôčka, aké nebo, také očká. 

Tu som, aha, pod kríkom, rozprávam sa s vetríkom. 

My sa máme veľmi radi, on mi stále hlávku hladí, 

ja mu za to vône dám, prinesie ju rovno k vám. 

 

 Púpava 

 

Ja som taká kvetinka, čo si v noci pospinká, 

zobudím sa vtedy len, keď nastane biely deň. 

 Strapatú mám hlavičku  

  privolávam svojím zlatom na peľ včielku maličkú.                                   

Ktože z vás ma spoznáva ? Ja sa volám púpava. 

 

Zvončeky 

 

A my sme zvončeky. Fialovú farbu máme, 

 pekne rozvoniavame. Na lúke zvoníme, 

a všetkých budíme, aby vstali, nespinkali, jasné slnko privítali. 

Včielky nám spievajú, na slávnosť nás volajú. 



Šťastní sme, keď z malej , 

 dá kvet dieťa svojej mame. 

 

 

   Konvalinky: 

Ja som biela konvalinka, 

 voniam sladko do diaľky,  

závidia mi mnohé kvety, niekedy aj fialky. 

.Cingi lingi, cingi lingi, zvoníme my, konvalinky, 

cingi lingi bim bam bom, vyzváňame  za hájom. 

 

Vlčí mak. 

 A ja som mak vlčí, 

 tvár mi krásou  blčí.  

Slniečko ma hreje,  

Preto dobre mi je. 

Červené lupene 

Sú z lúčov utkané. 

Keď vietor fúkava 

S nimi s pohráva. 

 

Margarétky 

 

A my sme baletky, biele margarétky. 

Sukničky v rose prané, 

jagotom vyšívané. 

Pri hudbe,vánku, 

celý deň tancujeme natriasanku. 

 

 

 

Lúka 

Čomu lúka podobá sa, 

keď je samý kvet? 

Pozrite sa, aká krása, 

rozprávkový svet! 

Všetky farby zlietli sa tu 

ako na dlani 

a pesničky nad ňou pradú 

malé škovránky. 

Čo nám deti odpoviete? 

To je známa vec: 

" Keď je v lete lúka v kvete, 

je sťa koberec. 

 

 



- ZOPAKUJ SI S RODIČMI TIETO BÁSNIČKY 

 

- NAKRESLI SI KVETY KTORÉ POZNÁŚ, 

 

- NAMAĹUJ LÚKU S KVETMI O KTORÝCH JE BÁSNIČKA 

 

 

POPROS RODIĆOV, ABY NÁM PRÁCU POSLALI NA 

ms.budatin@gmail.com   BUDEME SA TEŠIŤ! 

 

mailto:ms.budatin@gmail.com

