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maľovanka k pesničkovému cd plná obrázkov a textov k piesňam

Ja som UsmievAnka
Refr.
Ja som UsmievAnka
Rozprávková mamka
Rada spievam pesničky
Ľúbim všetky detičky
Za odmenu im rozdávam
prekvapenia z kapsičky
Naučím Vás farbičky
Zaspievame pesničky
Rozhýbeme nožičky
Zvládnu to aj maličkí

Či si Ferko lebo Lenka
Dáme pozor na písmenká
Zahráme sa na zvieratká
Traktor zatrúbi na Vladka

A s kapelou hore dole
Spoznáme čo v žiadnej škole
Vydáme sa do rozprávky
Zabávať sa bez prestávky

S mamkou sveter upletieme
Potom chlebík upečieme
Zahráme sa na pekára
A neskôr aj na lekára

A že zima stále láka
Postavíme snehuliaka
A snívať budeme stále
Pri tanci na karnevale
Naučím Vás veľa vecí
Poučíme sa z nich všetci
Križovatka, že je fór
Kraľuje jej semafór

Krokodíl nič nevraví
Zvieratká sa rozprávajú svojou zvieratkovou rečou.
Niektoré tak, iné zasa tak - nikto nevie prečo.
Ako robí psíček? Hav Hav!
A mačička? Mňáááááu!
Somárik? Iááá Iááá!
Kravička? Múúúúú!
A žabka? Kva Kva!
A ovečka? Bééééé!
No a krokodíl? Čooo?
No a krokodíl? Čooo?
Refr.
Len krokodíl nič nevraví
Veď možno ho to nebaví
So zadržaným dychom
Keď ponára sa ticho
Nepovie ani slovo
A mlčí ukážkovo
Jeho reč - no žiadna sláva.
Syčí, vrčí, občas pláva.
Len krokodíl nič nevraví
Veď možno ho to nebaví
So zadržaným dychom
Keď ponára sa ticho
Na pláži odpočíva bez slova

Nepíše sa v knihách
Kde sa stala chyba
Prečo sa mu nechce nič rozprávať
A len mlčí....
Komu by sa chcelo, keď len leží celý deň
On mlčí naschvál, nám naprotiveň!

Samohlásková piesen
1.

Čo to vidím? Čo to je? Aké slovo to tu poletuje?
Začína sa to na ,,Á“. Čo je tá, čo je tá záhada?
,,Akvárium!!“
Nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie.
,,Á“ znamená AUTOBUS, správne to povedať skús
Odvezie nás do školy, tej najkrajšej v okolí !

2.

Čo to vidím? Čo to je? Aké slovo to tu poletuje?
Začína sa to na ,,É“. Čo je to slovíčko záhadné?
,,Električka!!“
Nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie.
,,É“ znamená EGREŠE, slovo sladšie, veselšie
Toto sladké ovocie, prázdniny nám prinesie.

3.

4.

5.

6.

Kačací tanec
Kačka učí kačičky
Plávať, skákať rybičky
Keď kráčajú za sebou
Kač, kač, kač, kač....

Keď trepocú krídlami
Keď kývajú chvostami
Do rytmu zavolajú
Kač, kač, kač, kač...

Od radosti táto vec
Zmenila sa na tanec
Do tanca si spievajú
Kač, kač, kač, kač.....

Čo to vidím? Čo to je? Aké slovo to tu poletuje?
Začína sa to na ,,Í“. Hádajme ten pojem záhadný
,,Ihlica!!“
Nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie.
,,Í“ znamená INOVAŤ, s ňou sa v zime môžme hrať
Keď príde kamarát mráz, vyštípe nám líca zas.
Čo to vidím. Čo to je? Aké slovo to tu poletuje?
Začína sa to na ,,Ó“. Kto by len to slovo uhádol?
,,Obrázok!!“
Nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie.
,,Ó“ znamená OCEÁN, v ktorom nik nepláva sám
V ňom môžeš byť námorník, čo nás volá na parník.

Tancuje aj kačiatko
Mama kačka aj tatko
Pri tom si pospevujú
Kač, kač, kač, kač....
Refr.
,,Smiem prosiť“ káčer rázne zvolá
,,Áno“ je správna odpoveď
Tým slovám kačka neodolá
Nápev tej piesne už vôkol znie

Čo to vidím? Čo to je? Aké slovo to tu poletuje?
Začína sa to na ,,Ú“. Kto skúsi vyriešiť záhadu?
,,Uhorka!!“
Nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie nie nie, ale nie.
,,Ú“ znamená ÚLOHY, najprv tie a potom hry
Kto si splní to čo má s väčšou radosťou sa hrá.
Čo to vidím? Čo to je? Aké slovo to tu poletuje?
Začína sa to na ,,Ká“ Čo je to len za neboráka?
,,Koniec!!“
Tak tak tak, veru tak tak tak, veru tak tak tak, veru tak.
,,Ká“ tu koniec znamená, nenastala zámena.
Môže začať odznova pieseň samohlásková.

A v tanečnej pohode
Robia kruhy na vode
Zobáčikmi klopkajú
Klop, klop, klop, klop.....

Po škole aj po práci
Tento tanec kačací
Všetci radi tancujú
Hop, hop, hop, hop...

Diskokočky
Do rytmu si tlieskajú:
raz, dva, tri, štyri!
Podľa hudby mávajú.
Tanec keď ich zavolá:
Raz dva tri štyri
Tak žiadna neodolá!

Refr.
Už sa diskokočky krútia
Ohybné sú ako z prútia
Už sa diskokočky smejú
Stále dokola!

Už sa diskokočky vlnia
V tých disko tanečných vlnách
To je tá disko-kočková
Tanečná škola!

Traktor ide k nám
Tram ta rám, Tram ta rám
Modrý traktor ide k nám
Ťahá vlečku, je mu hej
Ktože sa skrýva v nej ??

Tak drobček tancuj, hraj
Svoj hit nám zaspievaj
A kto sa to dal na tú púť ??
My skúsme uhádnuť

Mú mú mú mú mú.....
Správne... to je kravička
Tram ta rám Tram ta rám
Biely traktor ide k nám
Ťahá vlečku, je mu hej
Ktože sa skrýva v nej ??
Tak drobček tancuj, hraj
Svoj hit nám zaspievaj
A kto sa to dal na tú púť ??
My skúsme uhádnuť
Méé méé méé méé méé....
Správne deti, je to je kozička

Náš malý hudobník
Náš malý hudobník, už tešíme sa,
že nám niečo zahráš
Na čo nám zahráš?

Na malé husličky!
Fidli, fidli, husličky, husličky, husličky
Fidli, fidli, husličky, fidli husličky

Aj na piáno!
Pia-pia-piáno, piáno, piáno
Pia-pia-piáno, pia- piáno

Na najväčší bubon!
Bum bum na veľký bubon,
na bubon, na bubon
Bum bum na veľký bubon,
bum bum na bubon

Na plechovú trúbu!
Um-ba, um-ba, um-ba-ba,
um-ba-ba, um-ba-ba
Um-ba, um-ba, um-ba-ba,
um-ba, um-ba-ba

Spiaci levík
Niekde v džungli,
tam v tmavej džungli
aj levík spí už sám.
Niekde v džungli,
v tej tichej džungli
aj levík spí už sám.
Refr.
Už spí, tam spí levíča malé.
Dosť bolo hier,
nikde žiadny rev
aj levík spí už sám.
Spí aj mesiačik,
skryl ho obláčik
aj levík spí už sám.

Stíš sa drobček,
tak spinkaj drobček
aj levík spí už sám.
Stíš sa drobček,
sladké sny drobček
aj levík spí už sám.

Karneval

Abeceda
Poď a s nami tú hru hraj
Slovíčka si pamätaj
Čo to slovo znamená
A aké má písmená

Hráme sa so slovami
Oni, ony, ona, my
Poď a s nami tú hru hraj
Nové slová spoznávaj

Narodeninová
Dnes je pekné číslo v kalendári
Vždy sa také číslo nepodarí
Práve dnes je ten sviatočný dátum
Hádaj, ktorý hit nám prišiel na um ?
/: Veľa šťastia zdravia :/
Veľa šťastia naše zlato
Veľa šťastia zdravia
V lete, na jar, na jeseň i v zime
Radi s Tebou ten deň oslávime
Všetci sú dnes krajší, milší, iní
Dnes prišiel rad na narodeniny

/: Veľa šťastia zdravia :/
Veľa šťastia naše zlato
Veľa šťastia zdravia
Priatelia sú niečo ako bratia
Nezištne sa s nami kamarátia
Vo sviatok nás nenechajú samých
Spievajú tú melódiu s nami
/: Veľa šťastia zdravia :/
Veľa šťastia naše zlato
Veľa šťastia zdravia

Semafóry

Doktorka

Moja mama

Zimná vločka

Krokodíl, diskokočky, zimný vietor či semafor... Mnoho veselých kamarátov čaká na Vás,
deti, v tejto výnimočne ilustrovanej maľovanke. Všetky kresbičky totiž s láskou pripravila
akademická maliarka Anna Gajová na témy, o ktorých spievam aj na svojom detskom
pesničkovom CD. Prečo krokodíl nič nevraví, aké zvieratká rád vozí náš rozprávkový
traktor a ďalšie zaujímavosti sa tu dozviete tiež, v textoch od Juraja Kunáka. Moje veľké
poďakovanie patrí malému Tomáškovi za prepožičanie psíka na fotenie :-)
Vaša UsmievAnka
Usmievanka - Anka Gajová

www.facebook.com/usmievanka
www.usmievanka.sk
www.artgajova.sk

