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Macko a med

Som macko a mám rád med,

rozjasním vám  môj ladný svet.

Letí včielka ráno, rosa je,

Nablízku je úľ, v ňom med, kto ho zje?

Sladký život, sladký svet.

Opelila včielka ďalší kvet.

Namáhavá práca,

ktorá sa však vždy vypláca!

Macko si len oddychuje.

V chládočku sa vyvaľuje.

Je mu dobre, je mu hej!

Na duši ho medík hrej!
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Zebra

Nosí čierno-biele pruhy, 

sú odlišné od dúhy.

Čierno-biele stvorenie

má pruhované stvárnenie.

Podlomené kolená

má zebra malebná.

Vie byť hanblivá

 a bojazlivá.

Keď zaujme šarmom,

zapáči sa aj trom.

Ak chodíme po meste,

zebra je aj na ceste.
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Lev

Lev, kráľom savany,

je na to dobre stavaný.

Má mohutný hlas,

keď reve, ním straší nás.

Kráľovstvo má veľmi veľké,

nevidno mu hranice v diaľke.

Zvieratá má vo svojej moci,

či cez deň alebo v noci.

Skrz levicu svoju milú

ukazuje  svoju silu.
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Orol- kráľ neba

Veľký zobák,

ostré  pazúry (drápy),

v oblakoch ho nič netrápi.

Sú mu krídla padák.

Ostrý pohľad,

ktorý má nad všetkým dohľad.
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Ďateľ

Ďob, ďob do kôry,

vyvŕta si otvory.

Červenú má hlavičku

ako keby čiapočku.

Ďobe, ďobká, ďobunká.

Tá hlavička malinká.
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Zajac

V tráve niečo poskočilo.

Medveďa to vytočilo.

Je to zajac.

Uši mu vidno najviac.
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Lastovička

Keď lastovičky odlietajú,

do teplých krajín odchádzajú.

Je ich mnoho.

Idú do toho.

Inokedy sedia na drôtoch

a stavajú si hniezda.

Aj po mnohých rokoch

nad hlavami nám hviezdia.
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Ťava v púšti

Tichou púšťou ťava kráča,

krkom svojim pootáča.

Zahľadí sa 

a zastaví sa.

Oáza je pre ňu rajom,

pozlátená zvláštnym tajom.

Vypije veľa vody,

na planine máva hody.

Karavána vozí náklad,

vyzerá sťa vlnitý had.

Ťažký náklad na hrbe nosí ťava,

po putovaní tvrdo spáva.
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Sova

Múdra sova na konári,

jej sa počas noci darí.

Veľké oči sova má,

svoju korisť rozpozná. 
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Opica 

Po stromoch si svižne skáče.

Po druhých hocičo hádže.

Opica sa smeje, vtipná je.

A ona aj celý banán zje.
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Mačiatka 

Mačiatka v košíku s klbkom,

vrtia sa v zápale prudkom.

Mňaukajú a bavia sa.

Ach, to je milá krása.  
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Ježko

Ježko na chrbte nosí hrušku,

aby mal potom plno v brušku.

Ostré ostne pichajú.

Nepriateľa odlákajú. 
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Krtko

Má oči a nevidí,

pod zemou to nevadí.

Kôpky hliny na záhrade, 

to krtko ich robí všade. 
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Labuť 

Biela labuť na vode,

Jej krásne perie je v móde.

Dlhý krk a zobáčik,

svižný samec zapne hľadáčik.
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Sliepočka

Kot, kot, kotkodák!

Stúpil niekto sliepočke na otlak.

Znáša ona vajíčka.

A je aj dobrá mamička.
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Kačka

Na hladine vo vani  pláva žltá hračka.

Nemýliš sa, správne, je to kačka!

Živá kačka po riekach si pláva.

 Ona robí kač, kač a je hravá.
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Havko

Ňufáčik a hlavička, 

a tie veľké očičká...

Havko havká hav, hav, hav.

A tie ušká, ó, to je zjav.
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Veverička

Na strom rýchlo vybehne 

a oriešok rozhryzne.

Ryšavá je a veľmi zlatá,

oriešky má vždy ona rada.

Veľký chvost a  špicaté uši,

to všetko jej tak veľmi sluší.
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Korytnačka na pláži

Tvrdý pancier po pláži cupitá,

v ňom korytnačka je ukrytá.

Miluje morskú vodu.

A to aj všetci z jej rodu.
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Slon

Jeho dupot zemou trasie

a v savane sa on pasie.

Kly, chobot a veľké uši,

prechádza sa tak po súši.
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Ryby

V moriach a riekach ryby plávajú.

A v akváriu tiež  prebývajú.

Voda je pre nich domov.

 Ako pre iných konáre stromov.

Majú plutvy, žiabre, šupiny

a sú z jednej rodiny.
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Včielka

Včielka je usilovná, nezaháľa.

Do práce sa skoro ráno ponáhľa.

Jej produktom je med,

a to vie celý svet!
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Líška

Líška sa ti rada líška.

Neunikne pred ňou ani myška.

Svojím chvostom hrdzavým,

zláka ťa aj do hlbín.

Pohotová, falošná,

ale vie byť rozkošná.

Zvábi a zláka.

Hydina sa jej stále ľaká.

A táto líščia dáma,

omámi ťa celkom sama.

Veď je to v jej povahe,

mať prefíkanosť v rozvahe.
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Papagáj

Papá, papá, papagáj,

farebnosťou živo hraj.

Opakuješ naše slová,

poznáš, kto sa ako volá.
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