
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... 

 

 

Ročné obdobia 

Na jar kvitne konvalinka, 

zvončekami stále cinká. 

V lete včielka Bzučuľa, 
nosí medík do úľa. 

Na jeseň si vietor píska, 

mocne fučí na strniská. 

V zime sniežik napadá, 

až je biela záhrada. 

 



Dni v týždni 

Pondelok my radi máme,                                 V piatok budem piaty krát 
do škôlky sa ponáhľame.                                   popoludní v škôlke spať 

Druhý deň je utorok,                                          Sobota je voľný deň, 
v telocvični skúšam skok.                                  do škôlky dnes nepôjdem. 

Tretí deň je streda,                                             Posledná je nedeľa,  
nakreslím si deda.                                               je siedma a veselá 

Štvrtok, to je štvrtý deň, 
spočítať si všetko viem. 

 

Mesiace v roku 
 

Rok má dvanásť mesiacov,                                Siedmy júl nám dovolí  
poviem o nich zopár slov.                                  začať žatvu na poli. 

 

Prvý z nich je január,                                         Ôsmy august vzácny hosť, 

snehuliakom dáva dar.                                      nesie broskýň, jabĺk dosť. 

Druhý mesiac február,                                      Deviaty je september, 
slnečných dní máva pár.                                   do školy sa žiačik ber! 

 

Tretí marec jediný                                               Október je mesiac snov, 

ženie zimu z dediny.                                            robí hračky z gaštanov 

Apríl poľom preletí                                              November je zlatistý, 

seje žitko pre deti.                                               oberá strom o listy. 

Piaty chodí mesiac máj,                                     A dvanásty december 
učí spievať les i háj.                                             Rozdá deťom plno hier. 

 

Šiesty jún má taký kľúč,                                      Ozdobí smrek vločkami 

čo pozláti slnka lúč.                                             a rôčik je za nami. 

 

- Zopakuj si ročné obdobia, mesiace v roku a dni v týždni 

- Vieš, aké máme ročné obdobie? 

- Nauč sa básničky 



- Popros rodičov o vytlačenie pracovných listov, ktoré sú na 

ďalšej strane a dotvor ich.  

- POPROS RODIĆOV, ABY NÁM PRÁCU POSLALI NA 

ms.budatin@gmail.com   BUDEME SA TEŠIŤ! 

 

 

 

 

 

 

Vyfarbi si kvety. 
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