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PípaPípa vv malejmalej trávičketrávičke,,
bežíbeží kk svojejsvojej mamičkemamičke..
PíPí, , pípí, , kdekde sisi mamičkamamička??
UžUž sisi znieslazniesla vajíčkavajíčka??

ČoČo je to? je to? 
((kuriatkokuriatko))  



NieNie je je hushus a a nienie je je sliepkasliepka..
NieNie je je aniani mačkamačka..

Vo Vo vodičkevodičke nana potokupotoku
najradšejnajradšej sasa plačkáplačká. . 

((kačkakačka))  



KotkodákKotkodák, je to , je to vtákvták. . 
NohouNohou hrabehrabe..
ČoČo to to hľadáhľadá??

AsiAsi niečoniečo, , čočo mámá radarada..
( ( sliepkasliepka))  



Po Po dedinededine chodíchodí budíkbudík,,
ktorýktorý ránoráno budíbudí ľudíľudí..

NieNie je vje v nocinoci nana stolíkustolíku,,
ale ale driemedrieme nana pántikupántiku. . 

((kohútkohút))  
Obrázok sa nedá zobraziť. Počítač nemusí mať dostatok pamäte na otvorenie obrázka, alebo je obrázok poškodený. Reštartujte počítač a potom súbor znova otvorte. Ak sa bude červený krížik x zobrazovať aj naďalej, pravdepodobne budete musieť obrázok odstrániť a v ložiť ho znova.



NohyNohy mámá lopatylopaty, , 
zobákzobák mámá rohatýrohatý, , 

páperovépáperové šatyšaty, , 
vovo vodevode sasa mágamága aa

hovoríhovorí gágá-- gágá..
((hushus))  



ČervenúČervenú čiapočkučiapočku doktordoktor nosínosí,,
červíčkačervíčka vv stromestrome hľadáhľadá..

KlopiKlopi-- klopiklopi nana kôrukôru,,
prebúraprebúra mu mu komorukomoru..

((ďateľďateľ))  



Na Na konárochkonároch horehore-- dole,dole,
vrtkovrtko skackáskacká poletujepoletuje..
Ku Ku kŕmidlukŕmidlu vv zimezime letíletí,,

žltéžlté bruškobruško lenlen taktak svietisvieti.  .  
((sýkorkasýkorka))  



Cez deň si vCez deň si v úkryte tichučko počká,úkryte tichučko počká,
vv noci von vyletí svietia jej očká.noci von vyletí svietia jej očká.

(sova)(sova)  



ČimČim, , čimčim, , čimčim,  s,  s čímčím odletímodletím, s, s čímčím??
VždyVždy narobímnarobím veľaveľa krikukriku,,

kýmkým odletímodletím so so zrniečkomzrniečkom vv zobáčikuzobáčiku..
(vrabec)(vrabec)  



UsilovnáUsilovná, , štebotaváštebotavá, , vykrojenývykrojený chvostchvost..
Pod Pod strechoustrechou sisi hniezdohniezdo chránichráni

stálestále lietalieta zaza muškamimuškami.  .  
( lastovička)( lastovička)  
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ĎAKUJEM  ZA ĎAKUJEM  ZA 
POZORNOSŤPOZORNOSŤ


