JESENNÉ BÁSNIČKY
Šarkan
Prišiel ku nám taký hosť,
pestrý je i dlhý dosť.
Veľké oči, žiadne uši,
ktože to je, nik netuší.
Modré zuby, žltý nos –
Je to strašiak?
Ach, pomoc!
Ale kdeže, šarkan je to,
čo si lieta ponad riekou.

Vetríček
Fúkaj, fúkaj, vetríčku,
zhoď mi jednu hruštičku.
Zhoď mi jednu, lebo dve,
budú sladké obidve.

Ježko
Fučí malý ježko,
ide hore briežkom.
Počkaj, malý kamarát,
chcem sa s tebou poihrať.

Fúkaj, fúkaj, vetríčku,
ovievaj mi líčka,
Budú pekné červené,
keď príde mamička.

O ježkovi
Išiel ježko po hájičku,
zrazu zbadal jašteričku.
Povedal jej pošušky,
aby šla s ním na hrušky.
Nejdem, vraví jašterička,
nemám rada hrušky,
Mne ti chutia odmalička
iba tučné mušky.
Išiel ježko po hájičku,
zrazu zbadal veveričku.
Povedal jej pošušky,
aby šla s ním na hrušky.
Nejdem, vraví veverička,
nemám rada hrušky.
Ja si zájdem do lesíčka,
tam sú pre mňa šušky.

Fúkaj, fúkaj, vetríčku,
zaspievam ti pieseň,
že už lístie opadáva,
lebo prišla jeseň.

Jeseň má pieseň
Žlté tóny ako hruška,
kto mi to len v lese šušká,
že dnes začala nám jeseň
spievať stofarebnú pieseň?
Šu – šu – šú.
Šuští lístie do ušú,
čo všetko sa vôkol deje:
medveď Brumko chystá vankúš,
veverička orechy,
šípky na čaj volajú nás
a zvieratká pelechy.
Takto zneje pani Jeseň
a jej stofarebná pieseň.

Jedna rúčka
Jedna rúčka, druhá rúčka,
trhám hrušky do klobúčka.
Keď ich všetky otrháme,
pôjdeme ich zaniesť mame.
Jedno uško, druhé uško,
od hrušiek ma bolí bruško.
Jeden fňuká, druhý čuší,
zakryme si obe uši.
Jedno oko, druhé oko,
šarkan letí privysoko.
Keď na nás ten trhan skočí,
zakryme si obe oči.
Hruška
Spadla hruška zelená,
obila si kolená.
Teraz plače na zemi:
Dobré lieky dajte mi!
Ty si hruška nezbedník,
nepomôže ti už nik.
Veď si dobre vedela,
že si ešte nezrelá.
Pred jedením
Vôkol stola posadajme,
za rúčky sa pochytajme.
V zdraví, šťastí, spokojnosti,
najedzme sa do sýtosti.
Teraz každý tíško buď,
zaprajme si: Dobrú chuť!
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Moja mamka
Moja mamka niečo má, niečo má,
schovala to do sena, do sena.
A to boli orechy, orechy,
bolo ich tam dva mechy, dva mechy.
A ja som ich vyhľadal, vyhľadal,
keď som koňom seno bral, seno bral.
Maľovala pani Jeseň
Maľovala pani Jeseň farbičkami listy,
jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý.
Keď sú slivky /hrušky, jablká/, už je jeseň, to my dobre vieme,
skôr ako ich ochutnáme, si ich umyjeme.
Keď je hrozno už je jeseň, to my dobre vieme,
skôr ako ho ochutnáme, si ho umyjeme.
O šarkanovi
Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore,
pestrí obri z papiera, je ich plné more.
Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany,
okaté a zubaté, v maľovanom kabáte.
Jeden dráčik strapatý, vyvaľuje oči,
druhý nemá na šaty, v klobúku sa točí.
Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany,
okaté a zubaté, v maľovanom kabáte.

O jabĺčku
Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené.
Jeho jasná farba žiari a mamka, daj ho mne.
Keď som zahryzla doň zúbky, pochytil ma veľký strach,
lebo červík vyšiel z hĺbky a stal si na svoj prah.
Bolo nám to obom trápne, že má nahryznutý dom,
on sa urazene vztýčil a odplazil sa von.
Červené jabĺčko
Červené jabĺčko v oblôčku mám,
červené jabĺčko v oblôčku mám.
Koho rada vidím, koho rada vidím,
tomu ho dám, tomu ho dám.
Teba ja mamička najradšej mám,
teba ja mamička najradšej mám.
Tebe to červené tebe to červené,
jabĺčko dám, jabĺčko dám.
Ježko
Lezie ježko, lezie v lese,
jabĺčka si domov nesie.
Deti v lese behajú,
ježka všade hľadajú.
Lezie ježko, lezie v lese,
jabĺčka si domov nesie.
Ježko pichá do všetkých strán,
ja sa chytiť nenechám.
Lezie ježko, lezie v lese,
jabĺčka si domov nesie.
Do lístia sa zahrabal,
schúlil sa a potom spal.

Lístoček dubový
Lístoček dubový, nepadaj do vody.
Lístoček dubový, nepadaj do vody.
Voda by ťa vzala, škoda by ťa bola,
lístoček dubový.

