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Na pažiti za humnami stojaNa pažiti za humnami stoja
kravky s machuľami. Medzi kravky s machuľami. Medzi 
nimi som i ja ak si bystrý, nimi som i ja ak si bystrý, 
nájdi ma! Škvrnami je nájdi ma! Škvrnami je 
kravka krytá: kto neverí kravka krytá: kto neverí 
nech sa spýta: Akých farieb nech sa spýta: Akých farieb 
kravky sú? Odpovie ti iba:kravky sú? Odpovie ti iba:
MÚ! Môj tatko je statný býk,MÚ! Môj tatko je statný býk,
čo ma silu ako nik. Moja čo ma silu ako nik. Moja 
mamka starostlivá, keď som mamka starostlivá, keď som 
hladné mlieko mi dá. Suché hladné mlieko mi dá. Suché 
seno, čerstvá tráva, to je seno, čerstvá tráva, to je 
kravkám vhodná strava. Akkravkám vhodná strava. Ak
chcú ľudia mlieko piť, musia chcú ľudia mlieko piť, musia 
kravky nakŕmiť.kravky nakŕmiť.
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BÝK

TELIATKO



Ja som mača. Ja som mača. 
Čo robím?Čo robím?
Najprv sa hrám, potomNajprv sa hrám, potom
spím.spím.
Keď vyženie myškyKeď vyženie myšky
všetky, do košíčka všetky, do košíčka 
skočím hnedky. skočím hnedky. 

MAČKA

KOCÚR

MAČIATKO



Lopta psíkom pripraví,Lopta psíkom pripraví,
veľa dobrej zábavy.veľa dobrej zábavy.
Ešte radšej šteniatka, Ešte radšej šteniatka, 
preháňajú kuriatka.preháňajú kuriatka.
Tatko cez deň prácuTatko cez deň prácu
máva, na ovečky pozor máva, na ovečky pozor 
dáva. Keď sa už dosť dáva. Keď sa už dosť 
nabehajú, ku mamke sinabehajú, ku mamke si
políhajú.políhajú.
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Ovca bľačí pri košiari,Ovca bľačí pri košiari,
že sa deťom dobre darí.že sa deťom dobre darí.
Bé, béé nech každý vie:Bé, béé nech každý vie:
My nemáme trápenie. My nemáme trápenie. 

OVCA

BARAN

JAHŇA



S kopýtkami nôžky a dva S kopýtkami nôžky a dva 
malé rožky, ja som bystrá malé rožky, ja som bystrá 
kozička, hoci ešte maličká.kozička, hoci ešte maličká.
Mamka na mňa pozor Mamka na mňa pozor 
dáva, zvončekom madáva, zvončekom ma
privoláva. A môj tatko lenprivoláva. A môj tatko len
tak z nudy,  prevaľujetak z nudy,  prevaľuje
rohmi sudy. Rado lozím rohmi sudy. Rado lozím 
tak sa hrám, že sa  všadetak sa hrám, že sa  všade
vyšplhám.vyšplhám.
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KOZĽA



Páperové chumáčiky a Páperové chumáčiky a 
navrchu zobáčiky.navrchu zobáčiky.
Zoby, zobky zobeme,Zoby, zobky zobeme,
zrnká v tráve zbierame. zrnká v tráve zbierame. 
Celý deň cupkáme kolo Celý deň cupkáme kolo 
sliepky mamy, večer si sliepky mamy, večer si 
líhame do hniezda do líhame do hniezda do 
slamy.slamy.
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KURIATKO
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Gágal gunár na dvore,Gágal gunár na dvore,
až mu vyschlo v gágore.až mu vyschlo v gágore.
Húska krajšie gágala, Húska krajšie gágala, 
v potoku sa mágala.v potoku sa mágala.

GUNÁR

HUS

HÚSATÁ



Vyliahli sa káčatká, Vyliahli sa káčatká, 
a hneď sťaby žabky,a hneď sťaby žabky,
poskákali do vody, poskákali do vody, 
namočiť si labky.namočiť si labky.
Jeden malý roztopašník, Jeden malý roztopašník, 
urobil si z mamky parník.urobil si z mamky parník.
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Ja so žriebä veľká vec, Ja so žriebä veľká vec, 
pozri aký krásavec. Rado pozri aký krásavec. Rado 
cválam, rado šantím, keď cválam, rado šantím, keď 
sa nikto nedíva. Jedensa nikto nedíva. Jeden
koní orie zem, druhý cválakoní orie zem, druhý cvála
celý deň. A po práci takácelý deň. A po práci taká
vďaka, ovos, seno na vďaka, ovos, seno na 
nich čaká. Ešte trochu nich čaká. Ešte trochu 
vyrastiem, potom sedlo vyrastiem, potom sedlo 
dostanem. Ak máš dostanem. Ak máš 
rýchlu jazdu rád,rýchlu jazdu rád,
vysadni mi na chrbát.vysadni mi na chrbát.
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KOBYLA A ŽRIEBA


