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SNEG JE TU

Poglej,
deževna se kapljica v belo snežiko spreminja,
povej,
morda tudi tebe, kot mene, na pravjico vse to spominja,
saj veš,
čeprav je postalo hladno,
pri srcu ljudem je toplo.
Sneg je tu, bele snežinke spet rajajo,
sneg je tu, noski rdeči postajajo,
s kepami fantje dekletom nagajajo
a nato s poljubi nas nežno osvajajo,
o, o, o, sneg je tu, čas je veselja in čas miru.

ZIMA
Beli konjički, srebrne sani
a na saneh zima sedi.
Temni oblaki zanjo se pode,
stresajo sneg, v daljo hite.
Vse je že be, doline in breg,
kamor se ozreš, zima in sneg.

Poglej,
pod jelko te čaka izlnjeno pričakovanje,
povej,
kako je dedku ime, ki izpoln vse želje in sanje in kaže poti,
poti do nesrečnih ljudi
in nas prosi odprite srca.
Sneg je tu, bele snežinke spet rajajo
sneg je tu, noski rdeči postajajo,
s kepami fantje dekletom nagajajo
a nato s poljubi nas nežno osvajajo,
o, o, o, sneg je tu, čas je veselja in čas miru.

SNEŽKO, SNEŽAK

PESMICA O SNEGU
S sivih lakov na dol in breg
pada, pada beli sneg,
pada, pada beli sneg.
V toplih kožuščkih in na saneh
malčki drse po belih tleh,
malčki drse po belih tleh.
V bregu za hišo snežak stoji,
malčke gleda, govori,
malčke gleda, govori:
“padaj, le padaj zdaj beli sneg,
da bo na bregu vrisk in smeh,
da bo na bregu vrisk in smeh.”

Piskrček na glavi,
korenček pa za nos,
v roki stara metla,
sredi zime bos.
Pridite otroci,
k snežaku se mudi,
krog njega zaplešimo,
saj kmalu se stopi.
Snežko, snežak
res si junak,
dokler ti zima
ledena kima.
Ko sončece posije,
izgineš v lužici.
Pridite otroci,
k snežaku se mudi...

ZIMA JE PRIŠLA
Zima je prišla, sneg leti z neba,
je puščava zemlja vsa.
Mraz prihaja z njo, hud možak je to,
nam pa nič hudo ne bo.
Mrazek prava reč, mi gremo na peč,
pa ne moreš nam nič več.

RAJAJMO, RAJAJMO

PREPROGA ŽELJA
Nočno nebo razpira roke,
med zvezdami se luna prižge.
Tema se smehlja vabi me tja,
kjerje nekdo, ki rad me ima.
Iskala sem ravno to,
preproga želja,
iskala sem ravno to
jadram na njej s teboj. 2x
Kako je lepo vsepovsod,
kako je lepo
vse naokrog.
Iskala sem ravno to...
Čudežna luč strese lase
in v srcih nam srečo prižge.
Oblakov ni več, le jasno nebo
kaže nam pot do novih zgodb.
Iskala sem ravno to...
Iskala sem ravno to...
Kako je lepo vsepovsod...
Iskala sem ravno to...2x

NALEPŠA NOČ

Že pod kopiti se srebrni sneg iskri,
ko nas v božič noč odpeljejo sani.

Božič, star čarodej
z belo brado se smehlja
in prižiga v ljudeh
zlate sanje o stvareh,
ki pobožajo srce,
znova ljubijo vsi.

Kraguljčki pojejo nam drobno pesmico
in zlate zvezde se v očeh vžigajo.

Božič, sladki duh potic,
ščepec nageljnovih žbic,
iz kuhinje diši
cimet, ki se spremeni
v napoj neskončnosti,
spet je tu najlepša noč.
Božič, star čarodej...
Spet je tu najlepša noč...

Rajajmo, rajajmo spet so prazniki,
v srcih mir, na licih smeh je dar vseh ljudi,
rajajmo, rajajmo hitro na sani,
tiho v noč naj nežni glas kraguljčkov zazveni.

PUHASTI OBLAKI
Puhasti oblaki smo,
širni svet prejadra,
sredi nas je snežni grad,
v njem snežinke dremajo.
Ko snežinke se zbudijo,
brž na zemljo pohitijo.
Puhasti oblaki oblaki smo,
zimo vam prinašamo
širni svet prejadramo
v sneg odevamo zemljo.

DEDEK MRAZ
Skozi zasneženo vas
stopa stari Dedek Mraz.
Z oken pisemca pobira
in prav tiho jih odpira.
Pisma bere in modruje:
naj otroke obdaruje?
So otroci pridni bili?
Radi v vrtec so hodili?
Prav, je Dedek Mraz dejal,
šel in vse obdaroval.

SIVA KUČMA
Siva kučma, bela brada,
topel kožuh, zvrhan koš.
Joj, že prišel je med nas
stari, dobri Dede Mraz.
Rdeče žoge, knjige, zvezke,
punčke, sanke in še kaj.
Joj, že prišel je med nas
stari, dobri Dede Mraz.

NA SANEH
OB NOVOLETNI JELKI
Čuj, že ura polnoč bije.
Staro leto je že mimo.
Hitro svečice prižmo,
da nam novo vsem zasije.
Svečke bele in rdeče,
da bilo bi mnogo sreče.
Rdeče svečke, da dobrota
zmerom bi bila med nami,
bele svečke, da med nami
ne bi postal bi kdo sirota.
In še svečko, da na svetu
ne bilo bi vojn v tem letu.
Hitro svečice prižgimo
svečke bele in rdeče,
da bilo bi mnogo sreče.
Staro leto je že mimo:
čuj, že ura polnoč bije...
Novo leto naj zasije!

Cin, cin, cin, cin,
pojejo kraguljčki,
cin, cin, cin, cin,
v breg hite sani.
Hop, hop, hop, hop,
skačejo kraguljčki,
hop, hop, hop, hop,
joj, kako leti.
Dober dan snežak,
ptice, srne, zajčki,
mi pa kar naprej
v bele zimske dni.

BELE SNEŽINKE
Bele snežike, zvezdice bele
padajo, padajo tiho z neba.
Zvedice bele čuvajo zemljo,
čuvajo v zemlji nam skriti zaklad.
Bele snežinke, beli metuljčki,
iščejo, iščejo pot do sveta.
Beli metuljčki nosijo sanje,
sanje in misli na zlato pomlad.

TABALUGA
Na začetku:
To je Tabaluga,
vročekrven je, čeprav zelen,
dobri mali zmajček
je goreč junak, iskren.
Če svet je kdaj nemaren,
tvegan in nevaren,
moramo takoj zaklicati:
"Pohiti, Tabaluga,
prileti takoj!
Pridi sem in nam pomagaj,
položaj je grozen, da je joj!
Tam gre Arktos
in kompanjoni,
hudobci zoprni,
planet bi radi
v ledeno kocko
spet in spet začarali.
Pridi, Tabaluga,
postani velik, močen zmaj,
uči se leteti,
moraš si želeti,
da svet bo srečen kraj,
le pohiti, Tabaluga,
prileti takoj,
skupaj s tabo, Tabaluga,
bomo zmagali, nič se ne boj!"
Na koncu:
Poslednji svoje vrste si,
postal boš kakor zmaj močan.
ko svet te vsega nauči,
junak boš, ki mu para ni.
Vem, kdo se te boji:
hudobni, ledeni Arktos.
On ve, Tabaluga, da boš kralj,
nekoč bo zginil brez sledi,
izginil bo.

Besedila pesmic iz RISANK
PRIHAJA NODI
Prihaja Nodi (Nodi),
TRAKTOR TOM
da z nami se igra,
prihaja Nodi,
Svetlo rdeči traktor priden je za dva,
vpijemo hura,
čeprav še raje se igra.
prihaja Nodi,
Pomaga vam, če zakličete: »Brez tebe ne gre!«
srečen se smehlja.
Počakajte, že bliža se!
Vsi že vemo in gremo – zdaj,
Naš traktor Tom
s sabo nas bo vzel,
Tom Tom Tom Tom,
Nodi je prišel.
kaj bi brez tebe?
Prihaja Nodi
Trikrat hura
in avto že hrumi,
Tom Tom Tom … hura,
prihaja Nodi,
kaj bi brez tebe?
mesto daleč ni,
prihaja Nodi,
vpijemo hura.
Veselo vozi in trobi,
s sabo nas bo vzel,
Nodi je prišel!

FRANČEK

FIFI IN CVETLIČNIKI

MOJSTER MIHA

PIKA NOGAVIČKA

Tu je Franček,
da bi se igral,
kmalu velik
bo postal.
Frančkovi
prijatelji
bodo vas
zabavali
vse dni.
Tu je Franček,
v vaši hiši,
tu je Franček,
v moji hiši,
tu je Franček.

Fifi
in Cvetličniki,
Fifi,
spominčica,
Fifi,
dan je čudovit.
Fifi,
naša ljubica,
Fifi,
naša malčica,
Fifi,
vsi te komaj čakamo.
Sadì,
sadì,
brstì,
brstì,
še sonce se smeji
za Fifi
in njen svet.

Mojster Miha!
Bomo zmogli?
Kar je treba?
Bomo, ja!
Skupaj z ekipo prijateljev,
ki pomočniki pravi so,
Miha se rad poveseli,
kar on postavi, to trdno stoji.
Mojster Miha!
Bomo zmogli?
Kar je treba?
Bomo, ja!
Miha, kje si?
družba kriči,
ko se igramo,
nam dolgčas ni.
Miha, kje si?
družba kriči,
ko se igramo,
nam dolgčas ni.

Kaj naj izmislim si,
kaj bomo delali,
kaj naj izmislim si,
kaj naj storim?
Zabava se začenja
na moji postelji,
pridruži se mi Ficko,
po zraku konj leti.
plešem staro polko,
zapojem od srca,
po kuhinji se drsam
vse do zajtrka.
Kolo in stojo delam,
za šolo mi ni mar,
vila Čira-čara že čaka na nas.
Kaj naj izmislim si,
kaj bomo delali,
kaj naj izmislim si,
kaj naj storim?

KARLI

LARINA ZVEZDICA

Sem štirileten fant,
mali, zvedavi fant,
rad raziskujem,
sem Karli.

Neko noč je mala zvezdica
priletela s svetlega neba.

Kaj se zgodilo bo?
Vsak dan mi je lepo,
glejte, kaj dela
vaš Karli.
Jutro prinese
nove stvari,
ko z mamo in očkom
odkrivam poti.
Rasti mi ni težko,
rad smejem se glasno,
dolgčas mi ni, ker
sem Karli.
Karli, Karli,
sem Karli
(hi hi hi),
junak!

Joj, prejoj, kaj je z njo?
Brž pomagat sem ji šla
in zalepila bleščeči krak.
Prijazna zvezda sveti in prežene
mrak,
grdi strah takoj zbeži,
danes tu, jutri tam,
z mano gre, če grem drugam.
Larina zvezdica
se z neba mi smehlja.

TEO
Teo,
Teo,
je zlatega srca,
naš dragi Teo
nas zabavat zna.
Teo,
Teo,
svetel kot diamant,
prijazni mali fant

TIMOTEJ HODI V ŠOLO

ŽELEJČKI

Čudovit je dan,

Pelje mavrica vas
v čudežen želejček - svet,

naj bo razigran kdo ve kaj zgodilo se bo?
Ne obirajmo se
in vstopimo,
v šoli bo zares lepo.
Lahko uresničite, kar se da,
če z vami Timotej se igra.
Nove vragolije,
prijetna srečanja,
skupaj se smejimo,
pridružite se ko Timotej v šolo gre,

ko sonce dež
z neba prežene,
mavrico za vas nariše,
gremo v čudežen želejevski svet,
gremo v čudežen želejevski svet.

ZOBNE MIŠKE (iz risanke)
Ko zaspiš prav potiho,
miške se prikradejo,
da tvoj zobek pod blazino
za darilo menjajo.

PALČEK SMUK
Čez dan je to čisto navaden ribnik.
A ko zvečer pade črno črna tema....
se začno dogajati čuuudne reči.
V mlaki najprej nekaj zabrbota,
u bičevju nekaj poči...
....in šele potem se prikaže palček SMUK
to je nemiren škrat, radoveden kot miška,
ki neutrudno pleza na ....
... dokler se na nočne nebu ne prikaže prva zvezda .......

BOŽIČNE PESMI
JINGLE BELLS
Cin cin cin cin cin cin
zvončki pojejo,
lep je ta božični čas,
ki prinaša zimo v vas.
Vprežimo sani,
pohitimo v snežne dni,
z iskrico v očeh
odmeva zvonki smeh.
Zvončki na saneh,
skrivnostni beli svet,
božič nam prinašajo,
srčeca odpirajo.

PESEM ZVONOV
Blizu polnoči smelo konj s sanmi drvi,
pušča v snegu sled, radosten je svet,
le čemu hiti? V vas se mu mudi,
kjer slišati je petje in zvonenje v tiho noč.
BIM-BAM-BOM, BIM-BAM-BOM,
hitro na sani, nam v tiho noč
ta nežni glas kraguljčkov zazveni. 2x
Že pod kopiti se srebrni sneg iskri,
ko nas v božično noč pripeljejo sani.
Kraguljčki pojejo nam drobne pesmice,
ko zlate zvezde se v očeh prižigajo!
BIM-BAM-BOM, BIM-BAM-BOM,
spet so prazniki, v srcih mir,
na licih smeh, za dobro vseh ljudi 2x

Dedek Mraz
Ringa ringa raja
dedek mraz prihaja
prinesel bo bombone
in pisane balone.
Mamici copate
očku tri kravate
meni pa sani
za dolge
zimske dni.
Lani je obljubil
da ne bo zamudil
ko sonce bo zašlo
bo prišel
čez goro.

SIVA KUČMA
SIVA KUČMA, BELA BRADA,
TOPEL KOŽUH, ZVRHAN KOŠ.
JOJ, ŽE PRIŠEL JE MED NAS
STARI, DOBRI DEDEK MRAZ.
RDEČE ŽOGE, KNJIGE, ZVEZKE,
PUNČKE, SANKE IN ŠE KAJ.
JOJ, ŽE PRIŠEL JE MED NAS
STARI, DOBRI DEDEK MRAZ.

DEDKU MRAZU V SLOVO
Na koncu pa pesem veselo,
zapojmo zdaj vsi iz srca
in dedka pozdravimo smelo,
saj vemo, da rad nas ima.
Kraguljcki veselo cingljajo,
ko pelješ se v snežne gore,
snežinke pa ti šepetajo
vse naše najboljše želje.

DEDEK MRAZ
Prišla je zima,z zimo sneg
in s snegom dedek Mraz.
Zaregli palčki so sani,
se pripeljali v vas.
Tu že čakali malčki so
in peli na ves glas:
“Smo komaj pričakali te,
oj, dobri dedek Mraz!”

PESEM NAGAJIVKA
Zima zima bela,
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Maxa vzela,
da bo Maxa vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči,
čakaj, čakaj Maxi ti.

ZAPLEŠI HUBBA BUBBA
Zapleši Hubba bubba – Hubba bubba
Hubba balon
Zapleši Hubba bubba – Hubba bubba
Hubba balon
Zapleši Hubba bubba – Hubba bubba
Hubba balon
Zapleši Hubba bubba – Hubba bubba
Hubba balon
Zapojmo Hu – Hu, bba – bba – Hubba balon
Zapojmo Hu – Hu, bba – bba – Hubba balon
Zapojmo Hu – Hu, bba – bba – Hubba balon
Zapojmo Hubba bubba – Hubba bubba – Hubba balon
Drugič Hubbo vpraša Bubba
ej kolega, si za ples?
pa dobiš še dva poljuba
če ne pride kaj vmes
HIP zatem že stopi v desno
HOP poskoči in nazaj
HIP obrat na isto mesto
HOP v ritmu skoci
HIP pomahaj levo desno
HOP počepni zdaj na tla
HIP to zgleda blazno resno
HOP poskočiva oba
Zapleši Hubba bubba…

ČUKI
ŠTORKLJE
SPET BOŠ DOMA
TVOJA MAMA RES JE
STROGA GOSPA
JAZ PA NAJ SAM
DOLGE VEČERE TE ČAKAM ZAMAN
KER ATA TE SEKIRA
IN MAMA TE NADZIRA
SKRBI JU KDAJ BO NJUNA
HČERKA DOMA
DA ŠTORKLJE NAD KMETIJO
PREKMALU NE VZLETIJO
IZ GNEZDA KJER SE VČASIH
DOBIVA MIDVA
AAAAA.... A ŠTORKLJE ŽE
LETIJO Z NEBA
AAAAA.... A ŠTORKLJE ŽE
LETIJO Z NEBA

FERARI POLKA
Ferrari polka - hitra polka
hitra kot hudir.
Ferrari polko špilamo
nobeden ni pr’ mir’.
Ferrari polka - hitra polka
hitra kot hudir,
frerrari polko špilamo
nobeden ni pr’ mir’.
Ferrari polko špilamo
nobeden ni pr’ mir’.
Ula-la-la-la-la kozi koza
dvojno vodstvo ferrarija.

ČE SI SREČEN..
KURJE KRAVJE MAČJI ROCK"N"ROLL
ČAROVNIK GREGA (CD-Poletni Bontonček2)

Če si srečen z rokama zaploskaj si... (ploskneš)

OČKA VRNI SE DOMOV
(Agropop)

Refren...

Če... stopi mački kar na rep... (mjav,mjav)

refren

Če... primi kravo za roge... (mu, mu)
refren

Če... kokodakaj na ves glas (ko, ko)
refren

Če... kakor kača zvijaj se (ks,ks)
refren: če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom
če si......

Očka nikdar ni doma, mamici nagajam.
Jaz pa mala deklica venomer sem sama.
Solze točim dan na dan, mamico sprašujem,
kje zdaj zlati očka si jaz te potrebujem.
Refren:
Očka, mamica, moja sta oba,
skupaj bomo peli la, la, la, la, la.
Očka, mamica, moja sta oba,
skupaj bomo peli la, la, la, la, la.
Solze točim dan na dan, mamico sprašujem,
kje zdaj zlati očka si jaz te potrebujem.
Dragi očka vrne se, skupaj se igramo,
kuhamo, plešemo, radi se imamo.

USPAVANKE
AJA TUTAJA
Aja ,tutaja ,
zibka se maja,
v zibki naša Maša aja.
Aja ,tutaja,
zvezdica Maja
se Mapi sladko smeji.
Aja,tutaja,
lunica vstaja,
Maša zdaj mirno že spi.

SPI SLADKO SPI
Spi mali Max Luka, sladko spi
ne boj se more, saj je ni.
Mama pazi nate
cele dni.
Spi mali Max Luka, sladko spi.
Strah je znotraj votel,
zunaj ga pa ni.

ZVEZDICA
Vsaka zvezda na nebu zamiži,
teta luna prikima, se zasmeji.
Pogasili smo vse luči,
da naša Maša lahko zaspi. 2x
Pa naj zaspi, naj skrije svoje trudne oči.
Pa naj zaspi, da se malo srce umiri.
In naj sanja le o lepih stvareh,
ko sonce zbudi jo, na ustih bo smeh.
Vsaka zvezda na nebu zamiži
Mašin kužek zalaja, se poslovi.
V kraljestvo škratov, sanj in vil
jo nese sila nevidnih kril.

NINA NANA
Nina, nina nana,
muca je zaspana
je prišla temna noč,
Max Luka lahko noč.
***
Nina, nana Max Luka zaspan,
očke naj zapre in sanjati začne.
Nina, nana prišel je zaspanček,
sedel na oči, Max Luka že spi.
***

In že leti daleč proč od tega sveta,
od tega kar ne razume in kar ne pozna,
saj jo čaka svet drugačen od sanj.
Kako naj svarim jo, kaj rečem ji v bran?

Nina nana, nina nanaaaaaaaaaa,
Polhek moj je že zaspan,
nina nana, nina nana,
na poti v deželo sanj.

Boj se ljudi, ki ne znajo jokati,
ne gledajo v oči in ne znajo stisnit dlan.
Boj se množic, ki mahajo s pestmi,
šoferjev s klobuki, nabitih na volan.

Tam ga čaka dobra vila
lepe sanje mu pričara.
Zaželi mu lahko noč,
grde sanje zbeza proč.

Vsaka zvezda na nebu zamiži,
teta luna prikima, se zasmeji.

MEDVEDEK

PIŽAMA

Medvedek ni bolan,
medvedek je zaspan.
Prišla je tiha noč
medvedek, lahko noč!

Le hitro obleči si pižamo,
tako pisano, veselo,
lahko zeleno ali belo!
Morda še z gumbi - ali brez?
Seveda s črtami počez!

Medvedek že smrči
se lunica smeji.
Prišel je beli dan,
medvedek, dober dan!

USPAVANKA MAXU
Aja tutaja,
zibka se maja,
V zibki naš
Max Luka aja.
Aja tutaja,
luna že vstaja,
gleda, če Luka,
naš Max Luka že spi.
Aja tutaja,
veja se maja,
da bi naš Luka,
zatisnil oči.
Nič več tutaja,
Max že aja,
da se z nasmehom,
ob zori zbudi.

Kratka? Dolga sta rokava?
Maja ozka je, mlahava?
Z napisom spredaj, sliko zadaj!
Kakor hočeš noči vladaj!
Da le hlače so dovolj široke!
Tam bo velik žep prišit,
kamor shraniš lepe sanje,
ki jih nabereš prek noči
in se spet zagledaš vanje,
ko srce ti poželi...

KUŽA PAZI
Kuža pazi z repkom miga
vstane, leže, tačko da.
Hišo čuva, jezno laja,
ko nikogar ni doma.
Ko pa Max cicibanček
truden se odpravi spat
kuža naš pred vrata leže
da ne vzame Maxa tat.

USPAVANKA

SPI, DETE SPI
Spi, dete spi,
zapri, zapri oci,
saj pticki lahkokrili
so v gnezda se vrnili.
Spi dete, spi,
božje dete spi.
Spi, dete spi,
zapri, zapri oci,
pastircki so šli v stajo,
vec ovcke ne cingljajo.
Spi dete, spi,
božje dete spi.
Spi, dete spi,
zapri, zapri oci,
je sonce zatonilo
in zvezdice zbudilo.
Spi dete, spi,
božje dete spi.

Spi, dete spi,
zapri, zapri oci,
saj muca tvoja mala,
med prejo je zaspala.
Spi, dete, spi,
spi, dete, spi.
Spi, dete spi,
zapri, zapri oci,
že pticki lahkokrili
so v gnezda se vrnili.
Spi, dete, spi,
spi, dete, spi.

O MUCAH, KI
PREDEJO SANJE
Aja tutaja,
aja tutaja,
nočka prihaja,
Maša zaspi!
Aja tutaja,
aja tutaja,
zvezdica Maja
se že smeji.
Aja tutaja,
aja tutaja,
lunica vstaja,
Maša zaspi...

SEDEM PALČKOV
Sedem palčkov je prišlo,
z eno zlato skrinjico.
Ko gre sonce za goro,
palčki skrinjico odpro,
v skrinjici tri muce so,
sladke sanje predejo...

USPAVANKA

AJA TUTAJA
USPAVANKA

USPAVANKA
Nina nana, nina nana,
moja mama je zaspana.
Sinku poje pesmi svoje,
nanj se sklanja in zasanja.
Nina nana, ninani,
moja mama sladko spi!

Nine, nane,
trave zaspane,
veter prepeva,
jih z listki odeva.
Ninček, nanček,
muren zaspanček,
goslice male,
z njim so zaspale.
Ninčki, nančki,
vsi neugnančki,
mesec sanjavi,
že pravljice pravi.

Aja tutaja, aja tutaja,
nočka prihaja,
Maša zaspi.
Aja tutaja, aja tutaja,
zvezdica mala,
se že smeji.
Aja tutaja, aja tutaja,
lunica vstaja,
Maša že spi.

Sonce je zaspalo,
lunico prižgalo.
Mamica pesem poje,
ziba dete svoje.
“Tiho, tiho, naša
zlata, mala Maša.
Saj je blizu mama,
saj še nisi sama.
Saj te čuva očka,
ker bi huda nočka
te za nos prijela
in ti nosek vzela...

LAHKO NOČ, PA ENO BOLHO NA POMOČ
Lahko noč, pa eno bolho na pomoč,
če te piči, pa mene pokliči.
Pa enga grila, da ti pod posteljo špila,
pa enga pajka, da te zjutraj iz postelje zbajka.

UGANKE
Na strehi prste v zrak izteza
in slike v skrinjo nam prestreza.
/Helena Bizjak/ ANTENA

Kepa za trup,
oglene oči,
na glavi mu
luknjasta ponev sedi.
SNEŽAK

Na dnu morjamaček čepi,
za njegov rep
se ladja drži.
SIDRO

Več ko voz, več popije,
a policaj ga ne zašije.
/Helena Bizjak/ AVTO

Če s tolkalci naj igram,
se zasliši: bamberbam.
BOBEN

Polna iglic,
ježek ni,
še pozimi zeleni.
SMREKA

V sodčku je brez obroča
rumena in bela moča.
/Valentin Vo

Na trti visi,
jeseni zori,
čebelam in meni diši.
/Anja Štefan/ GROZD

V gozdu majhna so drevesa,
višja niso, kot je resa,
in na njih je sladek sad,
zoblje rad ga star in mlad.
/Lojze Beltram/ BOROVNICA

Je debela, je okrogla
in na njivi tam leži,
saj viseti ne bi mogla.
Ko na jesen dozori,
kmet vesel in dobre volje
si iz nje pridela olje.
/Lojze Beltram/ BUČA

Vitke, bele so postave,
dolgih in zelenih las,
k tem nevestam sred' dobrave
rad zahaja veter v vas.
/Ivan Cimerman/ BREZE

V dolino hitim,
mi zmanjka poti,
čez streho zletim,
da spodaj bučim.
/Pavle Gregorc/ SLAP

Prva bodica, druga bodica,
tretja bodica, stota bodica!
Si upaš pobožati gozdnega strica?
/Barbara Gregorič/ JEŽ

Iz vejic spleteno,
z listki okrašeno,
z mahom postlano,
s perjem zmehčano…
pa s pogledom na zvezdo
to ptičje je
/Mira Voglar/ GNEZDO

Nad mestom stari gospod kraljuje,
ves siv in spoštovan,
vse ga obiskuje in občuduje,
četudi že slab je in razmajan.
/Darinka Petkovšek/ GRAD

Smešen debelušen mož,
ptic ne mara niti rož;
ko posije sonce vroče,
kar do smrti se razjoče.
/Vojan T. Arhar/ SNEŽENI MoŽ

Vse noči ob tebi bedi,
se zjutraj zjezi,
ti sanje spodi.
/Pavle Gregorc/ BUDILKA

Črne tipke, bele tipke
čakajo na prste gibke.
/Anja Štefan/
KLAVIR

Naviješ jo za uho,
zazvonila ti bo.
/Tone Dodlek/ BUDILKA

Lahek je kot puhek,
hladen je kot led,
v belo oblačilo
je odel naš breg.SNEG

Bele neveste,
čipkast balet,
bele so ceste,
ženin je led.
/Ivan Cimerman/ SNEŽINKE

List pri listu – mehka glava,
kadar v skledi jo imaš,
olje, kis in sol dodaš.
/Vajenka Jalovec/ SOLATA

Zaprta molčim,
odprta učim,
odkrivam skrivnost,
lepoto, modrost.
/Vojan T. Arhar/ KNJIGA

Je majhen in droben,
če piči, srbi.
Strupen ni ne zloben,
a pije nam kri.
/Franc Ankerst/ KOMAR
Sestra je črna,
bratec je bel,
vedno sta skupaj,
pa ni ju ujel.
DAN IN NoČ

Jaz nosim svojega gospodarja
gospodar pa mene.
ČEVELJ

Ko bolečina jo rodi,
po licu slana pripolzi.
/Ivan Cimerman/ SOLZA

Tri – zajčku kosilo,
štiri – sreče obilo
/Vera Albreht/ DETELJA

Majhne strehe iz blaga
nas varujejo dežja.
/Helena Bizjak/ DEŽNIKI

Potuje prek sveta,
žarečo, zlato grivo ima,
iz zemlje vabi v brst kali,
jutranja zarja je njegova hči.

SONCE Nisem ogenj, a skeleče,
kdor me prime, se opeče.
/Danilo Gorinšek/ KOPRIVA

Nepovabljen pridem sam,
siliti pa se ne dam;
kdor me videti želi,
leže naj in zamiži.
/Josip Stritar/ SPANEC

Lahno stopa dolgonoga sredi loga.
Plaho gleda, ko se pase sredi jase.
Zdrzne se, zbeži, če le trava zašumi.
/Lojze Beltram/ SRNA

Ima jezik – pa ne govori
in nogo, ki njegova ni.
/Andrej Rozman Roza/ ČEVELJ

Tam na belem polju
črne so sledi,
če jih znaš prebrati,
mnogo zveš stvari.
/Helena Bizjak/ ČRKE

V prsih kot ura
neprestano nabija.
Nikoli te ure
nihče ne navije
./Ivan Dodič/SRCE

Vitkonoga krasotica
soncu nudi temna lica.
SONČNICA

Kdo je ta, ki ima
v sredi polno praznega.
/Manica Komanova/ STRAH

Kožo sleče,
ko se preobleče.
KAČA

Trgatev oznanja,
vrabce preganja.
KLOPOTEC

Oblečen sem v črn baržun,
rumen je moj pojoči kljun,
ko vigred pride spet med nas,
zažvižgam vam za kratek čas.
/Vojan Arhar/ KOS

Štiri noge, včasih tri –
na sedalu se sedi.
kadar daljše sem postave,
hrbet ti podprem do glave.
/Jana Kolarič/ STOL

Veselo žvižga brez piščali.
Kdo?
Rumenokljuni ptiček zali.
/Mira Voglar/ KOS

Bister nisem, tudi ne zabit,
v polju čakam, med koruzo skrit,
prelisičim vrabca, miš in vrano,
dasi nosim v glavi prazno slamo.
/Vera Albreht/ STRAŠILO

Nikoli ni bilo,
nikoli več nebo
in vendar je.
/Ljudska/ DANAŠNJI DAN

Pretegnjeni stric
brez nog se premika.
Rad ima dež
a ne rabi dežnika.
DEŽEVNIK

Preštej ji noge
pa zveš za ime.
A prešteti do sto
ni prav lahko.
STONOGA

Brez nje je koža koza,
brez nje je roža roza.
/Pavle Gregorc/ STREŠICA

Težki, polni, črni čolni,
glejte k nam veslajo.
Tam v trebuhih, po dneh suhih,
vodo nam peljejo.
DEŽEVNI OBLAKI

V zrak te dviga,
ni dvigalo.
Po zraku šviga,
ni letalo.
/Mira Voglar/
GUGALNICA

Ježek zeleni
pika te v dlan,
rjavi možiček
pokuka na dan.
/Helena Bizjak/ KOSTANJ

Beli zobje,
pa še črni so vmes,
trebuh raztegne,
te vabi na ples.
/Pavle Gregorc/ HARMONIKA

Kroži, jadra preko mest,
ni mu treba gladkih cest.
nad gorami, nad vodo –
lahka krila nas nesejo.
JADRILICA (letalo)

Belo krilce je razpela,
ko v pripeki je sedela,
ko krilce je izgubila,
rdečo kapico dobila.
/Vera Albreht/ JAGODA

V poletni noči prileti
živa svetilka
in riše vijuge v temi.
/Mira Voglar/ KRESNIČKA

Šilast nos
iz dolge hiše
s črnim, glej,
po belem piše.
/Vojan T. Arhar/ SVINČNIK

Na eni sami nogi stoji,
voščene solze toči,
ko gori.
/Helena Bizjak/ SVEČA

Kažipot za pomorščake
sredi morja daje znake.
SVETILNIK

V zlati skrinji mlin droban
teče teče noč in dan.
URA

Brez mezinca je in palca,
ima samo dva kazalca.
URA

Veliko imam oči,
pa sem vendar slep;
pri vsakem očesu
mi zraste rep.
/Ljudska/ KROMPIR

Kdo sredi trate
koplje brez lopate…
In hribček naredi
brez tvoje pomoči?
/Mira Voglar/ KRT

Zemljico pred sabo rine,
dokler ne zgradi krtine.
/Anja Štefan/ KRT

Glavo ima, noge ima,
nima pa repa,
zvije se, zbode te,
kadar je kepa.
/Valentin Vodnik/ JEŽ

Okroglo je in belo,
brez oken in brez vrat;
razbiti mora steno,
kdor ven prišel bi rad.
/Manica Komanova/ JAJCE

To je velik učenjak,
ki vsako stvar napiše;
če napravi kaj napak,
jih sestrica izbriše.
/Lojze Beltram/ SVINČNIK IN RADIRKA

Pod zemljo je, ni rudar,
koplje, rije, ni mu mar,
če je črn do ušes
in še kakšno dlako čez.
/France Belčič/ KRT

Žarki sonca jih vrtijo,
za petami si sledijo.
Eden pride drug odide,
leto v krogu se izide.
/Andreja Borin/ ŠTIRJE LETNI ČASI

Nabrušena kraka,
dvoje ušes,
pazi, da prsta
ne dobiš vmes.
/Tone Dodlek/ ŠKARJE

Krav ne pase, ne kobilic
ta pastirček svetlokril,
a na paši nad povirjem
rad pridruži se pastirjem.
KAČJI PASTIR

Pod listjem skrit,
kot polžek zvit,
pol zime prebedi,
čeprav se mu še spi.
/Lojze Beltram/ TELOH

Dneve razkazuje,
tedne zaključuje,
mesece obrne,
čez leto jih spet vrne.
/Zvezdana Majhen/ KOLEDAR

Fantek je premajhen za stranišče.
Lulal bi, le kaj po hiši išče?
/Anja Štefan/ KAHLICO

Spodaj je ozek,
zgoraj širok,
skozenj pa teče
majhen potok.
/Ljudska/ LIJAK

V močvirju plen lovi,
nad žabami zavlada,
na strehi dom gradi
in z dimom se ubada.
/Ivan Cimerman/ ŠTORKLJA

Glejte! Taka majhna hiša eno okno le ima,
vendar skozenj lahko gledam
širom celega sveta.
/Pavle Gregorc/ TELEVIZOR

Sredi gore velikan,
tri glave ima,
grom in strela buta vanj kdo ga ne pozna.
/Matej Bor/ TRIGLAV

Po vsem svetu rase,
nenehno zeleni,
če je krava ne popase,
v seniku zadehti.
/Ivan Cimerman/ TRAVA

V noči mož ne bo počival.
Kaj bo delal? Bo mar šival?
Igle je zapičil v suknjo.
Si bo z njimi krpal luknjo?
JEŽ

Kroži, jadra preko mest,
ni mu treba gladkih cest.
Nad gorami, nad vodo lahka krila nas nesejo.
/Vera Albreht/ LETALO

Žive očke,
urne tačke,
repek, kožušček:
pečenka za mačke.
/Vojan Arhar/ MIŠKA

Na travniku jih je
za eno polno vrečo,
med njimi ena le,
ki ti prinaša srečo.
/Janez Bitenc/ ŠTIRIPERESNA DETELJICA

Ko poneha dež,
v soncu se bleste,
otroci z bosimi nogami
jih razbijajo kriče.
/Gustav Strniša/ LUŽE

En teden je sit, dva je zvit,
potem se gre skrit.
/Ljudska/ MESEC (Lunine mene)

