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Menyétke
 

Ragadózó ravasz menyétke,

beszaladt a szomszéd kertjébe,

megtépázta az egyik tyúkot,

a gazda vasbotot ragadott!

 
Megállj csak, te Isten ostora,

be ne tedd a lábad soha!

Eltöröm a derekad, ha meglátlak,

felállítok erős csapdákat!

 
Menyétke pedig csak éhes volt,

nem talált máshol táplálékot!

azért randalírozott a tyúkólban,

azt hitte, az étel neki van!

 



A bosszúálló ember
 

Mérges lett a gazda a tyúkólban,

meglátta a fosztott toll nyomokat,

biztos egy ravasz róka járt erre,

ki az öt tyúkomat mind megette!

 
Ekkora kár, jaj, megehettem volna,

ha még élnének, lenne, aki tojna!

Se tojás, se hús, mekkora veszteség,

nem maradt a családnak eleség!

 
Fejét fogta szörnyű fájdalmában,

fel és alá járkált a szobában,

bosszút forralt magában egyre,

a rókának majd eljön a veszte!

 

Na, komám mindjárt elmegy a kedved,

jó erős medvecsapdát keresek,

felállítom, majd eltöri a derekad,

nem fogod többé lopni a tyúkomat!

 
Az ember azt hiszi minden az övé,



színházat kerít a nagy kára köré!

A róka nem tudta, ki a tulajdonos,

Élelmet szerzett, neki az a fontos!

 



Zebra
 

Csíkos ruhában,

vágtat határban,

lazán felpattan,

szíve megdobban.

 
Beste oroszlán,

vígan poroszkál,

gyorsan menekülj,

léted lemerül!

 
Ezt most megúszta,

gyors volt a lába!

Vágtat határban,

csíkos ruhában!

 



Gazella
 

Szökken gazella,

pattan magasra,

gyors, mint a villám,

vágtat szavannán.

 
Dobbant nagyokat,

ugrik boldogan,

ritmus mozgása,

izzó határban!

 



Róka
 

Vöröslő ravaszdi lesben áll,

csöpögő nyállal feni fogát,

hízelgő álmosollyal arcán,

becserkészi az áldozatát.

 
Ki hallgat a hazug bókokra,

az lesz álnokság áldozata,

nem az a lényeg, mit mondanak,

hogy ki mondja, sokkal fontosabb!

 



Madárzenekar
 

Madárzenekar koncertezik,

csicsereg, énekel, trillázik,

csivitel, dobol, fütyül, csacsog,

hangerőtől ablakom mozog!

 
A koncert egyre hangosodik,

dobhártyám már kidomborodik,

egymást vadul túllicitálják,

azért oly hangos a huhogás!

 



Mókusok
 

Édes kicsi mókusok,

bozontos a farkatok,

rágcsáljátok a magot,

makkot, diót, mogyorót.

 
Vígan odúba bújtok,

gyorsan fut a lábatok,

gombszemetek úgy villog,

szőrméteken Nap csillog.

 
Mi vagyunk a Mókusok,

boldog kiscsoportosok,

kedvünk vidám, halljátok,

örömünket látjátok!

 

MÓKUSOK!!!!!!!!!!! - kiabálva

 



Sünikék
 

Tüskés pici sünikék,

gombszemű kis tündérkék,

aranyos csepp orrotok,

látszik boldogságotok!

 
Vígan ételt gyűjtötök,

hozzá sok- sok örömöt,

szeditek kis lábatok,

ahogy gyorsan szaladtok.

 
Mi vagyunk a sünikék!

nem szúrnak a kis tüskék,

tüskéshátú barátok,

boldog kisóvodások!

 
SÜNIKÉK!!!!!!!!!!

 



Őzikék
 

Kedves félénk őzikék,

hátatokon pöttyöcskék,

vékony pici lábatok,

mivel gyorsan száguldtok!

 
Bársonyos szép bundátok,

szemetek fénylőn csillog,

aranyosan szelídek,

talán nagyon félősek.

 
Mi vagyunk az őzikék,

a nevünk a szerencsénk,

nem félünk a farkastól,

sem az oroszlánoktól!

 
ŐZIKÉK!!!!!!!!

 



Méhecskék
 

Zümmögő kis méhecskék,

kaptárotokban sok méz,

sárga csíkos ruhában,

repültök a határban.

 
Virágport gyűjtögettek,

a kaptárba viszitek,

lépes mézet gyártotok,

nyaljátok a szájatok!

 
Mi vagyunk a méhecskék,

ne félj, nem fáj a csípés,

mi mindenkit szeretünk,

gyere, gyorsan ölelünk!

 
MÉHECSKÉK!!!!!!

 



Macik
 

Macik mézet gyűjtenek,

fa odvában keresnek,

lenyalják az ujjukat,

simogatják hasukat.


