
RIEKANKY

Bim, bam, bom,
takto zvoní zvon.
cingi lingi, cingi lingi,
takto zvonia konvalinky.

Osievame múčku,
v slamenom klobúčku,
čo naosievame, mlynárovi dáme.
A čo zvýši? To Mariši.
Čo zostane? To Zuzane.

Kom, kom, kominár,
kedy si sa umýval,
včera večer v sobotu,
keď som nemal robotu.

Hojda, hojda, 
spadla mačka z pôjda,
spadla na koláče,
teraz v kúte plače.

Dnes je veľká paráda,
my sa hráme na hada.
Hustým lesom preliezame,
cestu chvostom zametáme,
dnes je veľká paráda,
my sa hráme na hada.

Hijó Heta na koníčku,
do Prešova po pšeničku,
hijó heta na koni, 
pojedli psi tvarohy.
Iba jeden zostal,
Jankovi sa dostal.

Kujem kujem podkovičku,
koníkovi na nožičku,
kujem kujem vesele,
zo železa z ocele.

My sme smelí námorníci,
vypijeme rum,
a do vody bum.

Ja som malá, maličká,
volajú ma loptička.
Skáčem sem a skáčem tam,
všetky deti zabávam.

Ťap, ťap, ťapušky,
išli mačky na hrušky,
popadali do blata,
doma bude výplata.

Ide ide vláčik, ide ide vlak.
Preto milé deti, poďme nasadať.
Pôjdeme my do Trnavy,
kúpime tam kilo kávy,
ide ide vláčik, ide ide vlak.
(Pôjdeme my do Popradu,
kúpime tam čokoládu).

Kolo kolo mlynské, 
za štyri rýnske,
kolo sa nám polámalo
a do vody popadalo
urobilo bác.
Vezmeme si hoblík, pílku,
zahráme sa ešte chvíľku,
až to kolo spravíme,
potom sa zatočíme.

Letí, letí lietadlo,
pozor aby nespadlo.
Pozrite sa deti,
ako krásne letí.

Hop, hop, hop,
bol raz jeden strop.
A v tom strome bola diera,
Pre veľkého netopiera.

Aka fuka funda luka,
funda káva kevenduka.
Ak fuk, funda luk,
funda káva kevenduk.
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Skáče žaba po blate,
kúpime jej na gate.
Na aké? Na také,
na zelené strakaté.

Voda, voda, vodička,
umyjem sa trošička.
Rúčky, vlásky, očičká,
čistá bude tvárička.

Tancovala líška s mackom,
na kopčeku hrboľastom,
ako si tak tancovali,
chvosty sa im natriasali.

Lopta, lopta, loptička,
skáč mi pekne maličká.
Na vodu ťa hádžem,
mocne ako vládzem.

Veľká novina,
priletela bublina,
bublina sa bublila,
ako rástla, tak aj praskla.

Zlatá brána, otvorená,
zlatým kľúčom, podoprená,
kto do nej vojde, hlava mu zojde,
či je ona, či je on,
nepustím ho z brány von.

Raz, dva, raz, dva,
na poli je brázda,
po nej skáče jarabica,
a na konci, otočí sa.

Padla kvapka, druhá tretia,
všetky veľmi rýchlo letia.
Padla štvrtá, padla piata,
či ich vari niekto zráta?
Nezráta ich veru nik,
zmenili sa na dáždik.

Jedna, dve, kto ide,
nesie vrece múky,
mamka sa raduje,
bude na posúchy.

Krokodíl vo vode pláva,
veľké zuby, veľká hlava.
Hlava z vody? To je chyba.
Rýchlo plávaj ako ryba.

Pláva kačka po jazere,
vo vode si šaty perie,
rybky sem a rybky tam,
ja vás všetky pochytám.
Prišiel káčer klapy, klapy,
do zobáčka rybku lapil,
ukláňa sa krásavec,
volá kačku na tanec.

Skáče blška po piesku,
hľadá kto je na blízku,
kto neskočí do vody,
toho blška hneď zhodí.

Ruky, ruky, ručičky,
máte malé prstíčky,
máte malé dlane,
zatlieskame na ne.

Hojdana, hojdana,
nepôjdem za pána,
iba za takého, ako som ja sama.

Veľká vlna v mori,
už sa na mňa valí.
Nemám z mora žiaden strach,
šup a už som vo vlnách.

Bubli, bubli, bublinky,
bublinkujem ja aj ty.
Najprv ticho tichúčko,
potom ako autíčko.
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Ide vláčik ši, ši, ši,
odvezie nás k Mariši,
od Mariši k Etele,
prejde cez dva tunele.

Kždá rúčka ma prstíčky,
zovrieme ich do pästičky,
bum, bum, na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Korálky sa roztrhali,
po vode sa rozsypali.
Kde ich nájdem?
Kde ich mám?
Rýchlo si ich pozbieram.

Kolísala mamička,
maličkého čertíčka.
Hojda, hojda, hojdana,
od večera do rána.

My sme smelí vojaci,
šable flinty máme,
mlieku, žemli, pečienke,
pokoja nedáme.
Zajacov sa nebojíme,
vrabce rýchlo rozplašíme
a kto sa nás nebojí,
tomu pokoj dáme.

Jeden kováč koňa kuje,
koľko klincov potrebuje?
Jeden, dva, tri,
povedz mi to ty.
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
povedz mi to hneď.

Tik, tak, tik, tak,
v našej kuchyni,
tik, tak, tik, tak,
bijú hodiny.
Tiki, taki, tiki, tak,
budeme sa spolu hrať.

Dažďové kvapôčky, 
dostali nožičky.
Skákali po plechu,
robili neplechu.

Ja som malý chlapček,
skáčem ako vrabček.
Ja som malé dievčatko,
skáčem ako vtáčatko.
Húpi, húpi, hup,
do vodičky čľup.

Nožičky, nožičky,
nebojte sa vodičky.
Ktorá sa dá umyť,
bude lepšie chodiť.
Ktorá by sa nedala,
za druhou by krivkala.

Tri opice v Amerike,
tancovali pri muzike.
Jedna tak a druhá tak,
a tá tretia všelijak.

Mištička je maličká,
nože pozri dnuka,
polievka je horúca,
rýchlo ju pofúkaj.

Ide, ide panáčik,
má on žltý zobáčik.
Kde vodička hrčí,
tam zobáčik strčí.

Kač, kač, Kačena,
nasypem ti jačmeňa,
kura zrno zobce,
kačka vodu slopce.

Maľujeme srdiečka,
veľké ako slniečka.
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
namaľujem celý svet.
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