
JARNÉ KVETY
AHOJTE ZVEDAVCI,

SOM VÍLA AMÉLIA A DNES VÁM
PREDSTAVÍM VŠETKY KVETY,

KTORÉ KVITNÚ NA JAR. ICH MENÁ
SI MôŽETE VYTLIESKAŤ-

VYSLABIKOVAŤ. KAŽDÝ KVET VÁM
PREDSTAVÍM BÁSNIČKOU.

CERUZKA VÁM ZASA VŽDY ZADÁ
ÚLOHU.



PÚ-PA-VA
Najradšej mám na jari,
keď rozkvitnú PÚPAVY.

Zelená je trávička
a tú papá kravička.

 

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU  „P“.



SNE-ŽIEN-KA
Vyrástli dve SNEŽIENKY,
v snehu stoja po členky.
Poďme nazad do zeme,

vraví prvá zronene.
Vydržme len dníčkov

pár,
za humnami je už jar.

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU  „S“.



NAR-CIS
V záhrade sa tíško chveje

kvietok menom NARCIS.

Poštár za bránou sa
smeje,

mame prišiel dopis.

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU  „N“.



TU-LI-PÁN
V záhradke je nový pán,

volajú ho TULIPÁN.
Na zelenej nôžke vládne,

včielka sa doň rýchlo
vkradne.

Pošteklí ho po líčku,
zaspieva mu pesničku.

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU  „T“.



FI-AL-KA
Ja som kvietok- FIALôČKA,

aké nebo, také očká,
aká tráva, také šaty,

hrej ma slnko, lúčik zlatý!
Fialôčka- modroočka
pozerá sa do potôčka.

Rastie skromne bez vône,
schováva sa do tône.

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU  „F“.



PR-VO-SIEN-KA
Prebúdza sa lúka, pole,

prebúdza sa hora,
zlietla zrána lastovička

do našeho dvora.
Na okienko prisadla si,

na okienko klope,
hor sa deti,

PRVOSIENKY sú už na
priekope.

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU  „P“.



KON-VA-LIN-KA
V lese, v tráve spinká
biela KONVALINKA.

Zvončeky má, nezazvonia,
ale za to krásne vonia.

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU „K“.



POD-BEĽ

VYMENUJ ĎALŠIE SLOVÁ,
KTORÉ SA ZAČÍNAJÚ NA
PÍSMENO/HLÁSKU  „P“.

Vitaj slnko, vitaj,
pekný pozdrav od nás chytaj.

Vitaj aj ty PODBEĽ zlatý.
Čože robíš pri chodníčku?

Čakám Janka a Aničku,
cez zimu vraj boli chorí,

nebolo ich na okolí.
Len si Janko natrhaj,

bude zo mňa dobrý čaj.
Nech sa nikto neprieči,

podbeľ hrdlá vylieči.



ZASPIEVAJ SI PESNIČKU

Ja som vám veľký pán, červený som tulipán,
moja hlávka kalich veľký, zdobí v meste parky všetky,
ja som vám veľký pán, červený som tulipán.

                    A my sme púpavy, kvitneme hneď od jari,
                    na hlavičke žlté vlasy, lúčina je plná krásy,
                    a my sme púpavy, kvitneme hneď od jari.

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw



ZASPIEVAJ SI PESNIČKU

1.Slniečko vykuklo z poza mráčika,
zobúdza zo sna vtáčika:
Vstávaj vtáčik hopsasa,
pozri aká ťa čaká krása.

2. Leť vtáčiček, oznamuj svetu,
že jarná krása, že už je tu.
Oznám všetkým šťastnú novinu,
nech zabudnú na tú zimu.

REF:
Slniečko, slniečko hrej nám všetkým
od radosti kvitnú kvietky.
Púpava, snežienka to je veľký dar,
kto to vie nech povie, že prišla Jar.

https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ZDROJE:
https://www.alinka.sk/r/detsky-kutik/basnicky-a-pesnicky

https://pixabay.com/sk/

https://www.youtube.com/
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