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Fisher-Price 
Zábavný ťahací xylofón
Zábavný ťahací xylofón si deti zamilujú. Osem farebných 

kláves pomáha rozvíjať nielen ich hudobnú kreativitu. Deti 

sa učia spájať farby s tónmi a ich hudobné schopnosti 

sa prehlbujú. Sledovaním farieb dokážu časom zahrať 

naozajstnú skladbu. Pomocou šnúrky xylofón ľahko presunú 

z jedného miesta na druhé.

C CHGFD E A



Bola babka
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Bola babka, mala capka,

cupi, lupi, cupi lupi, mala capka.

Poslala ho na kopačku,

cupi, lupi, cupi lupi, na kopačku.

Doniesol jej prázdnu kapsu,

cupi, lupi, cupi lupi, prázdnu kapsu.

Bo    -    la           bab    -    ka,          ma    -    la          cap    -    ka,

cu - pi,        lu - pi,        cu - pi        lu - pi,        ma - la        cap - ka.
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Prší, prší len sa leje

Prší, prší len sa leje,

nezatváraj milá dvere.

Milá má, duša má,

nezatváraj pred nama.

Keď som išiel od Zuzičky,

štrngali mi podkovičky,

štrngali, brngali,

sivé očká plakali. 

Sivé očká, čo plačete,

veď vy moje nebudete,

budete iného

šuhajíčka švárneho.

Pr - ší,        pr - ší        len        sa        le - je        ne - zat - vá - raj

mi    -    lá        dve    -    re.        Mi    -    lá        má        du    -    ša

má        ne    -    za    -    tvá    -    raj        pred        na    -    ma.



Haja, haja, haja

Haja, haja, haja, spinkaj moja malá.

Zakryjem ti rúčky, ticho, potichučky.

Haja, haja, haja,

spinkaj moja malá,

pošúcham ti nôžku,

spinkaj ešte trošku.

Haja, haja, haja, 

spinkaj moja malá,

pohladím ti vlásky

z prevelikej lásky.

Ha - ja,      ha - ja,       ha - ja,      spin - kaj      mo - ja      ma - lá.

Za - kry - jem      ti      rúč - ky,      ti - cho,      po - ti - chu - čky.



Kohútik jarabý

Kohútik jarabý,
nechoď do záhrady,
polámeš ľaliu,
potom ťa zabijú.

A keď ťa zabijú,
tak ťa pochovajú,
do takej záhrady,
kde páni sedajú.

Ko - hú - tik       ja - ra - bý,      ne - choď      do      zá - hra - dy,

po - lá - meš        ľa - li - u,        po - tom         ťa         za - bi - jú.



Maličká som, húsky pasiem,

tancovala by som, až sa trasiem.

Hoci som ja aj malička,

aj tak ma má rada má mamička.

 

Hoci som ja aj maličká,

oteckova som ja holubička.

Maličká som, 
húsky pasiem

Ma - lič - ká    som,    hús - ky    pa - siem,    tan - co - va - la    by

som,   až sa tra - siem,   tan - co - va - la   by  som,  až sa tra - siem.



Pec       nám       spa  -  dla,       pec       nám       spa  -  dla,

kto  -  že    nám    ju    op  -  ra  -  ví?    Sta  -  rý    pe  -  ciar

nie     je     do  -  ma     a     mla  -  dý     to    ne  -  spra  -  ví.

Pec nám spadla

Pec nám spadla, pec nám spadla, ktože nám ju opraví?

Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví.

Zavoláme na murára, ten má veľké kladivo,

Zamuruje to, čo treba a už je to hotovo.

Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo.

Zahanbiť sa dedko nedá, hneď sa pustí do toho.


