
 
MŠ Dolná Súča 

Prírodovedkova báseň pre mamičku prírodu 

Skôr, ako básniť začneme, čistý papier a pastelky si pripravme. Rodičkovia len medzi nami. Ak 

si nie ste istí, aké farby dúha má, pozrite si to prosím, vaša rada bude u detí pri dotváraní 

básne vítaná ☺. 

Ahojte kamaráti, to som opäť ja Prírodovedko. Chcel by som vás poprosiť o službičku 

maličkú, či pomohli by ste mi dotvoriť báseň pre moju mamičku. Keďže v mesiaci máj, vždy 

druhú nedeľu, slávime sviatok všetkých mám i ja tú svoju chcem potešiť, lebo ju veľmi rád 

mám. Tak čo moji milí, pustíme sa do toho? Že áno? Ani neviete, akú radosť ste mi urobili.  

 Skôr, ako začneme, kto z vás mi povie, 

aké máme teraz ročné obdobie? 

Výborne. Po zime nám jar prišla 

a so sebou i sviatok našich mamičiek priniesla. 

Tak šikovníci, hneď do tvorby sa dáme, 

pripravte sa, začíname. 

 

Mamička príroda 

Mamička príroda, ty si ako jarný vánok, 

strážiš každý kvietok či zvieratiek spánok. 

Na aké písmeno začína sa slovo KVET? 

Určite to budete vedieť kamaráti hneď. 

 

Áno, na písmeno K začína sa, 

taktiež i slovo, čo každú matku vystihuje, a tým slovom je krása. 

 

Matka, na všetky zvieratká vždy a všade dozeráš, 

či na tie v lese, na lúkach i vtákov, čo lietajú si, sa usmievaš. 

Chceli by ste kamaráti, urobiť radosť mojej mamičke hneď? 

Stačí, keď vymenujete jej lesných zvieratiek päť. 

 

 Výborne moji milí, 

 úsmev na tvári ste jej vyčarili. 

Mamička, ty vlastne usmievaš sa vždy. Či prší, či slnko svieti. 
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 Čo vytvorí sa, keď naraz je slnko a prší? Povedzte jej milé deti. 

 

 Áno, je to dúha farebná. 

 Vedeli by ste kamaráti povedať, aké farby ona má? 

 

 Výborne ste tie farby zadelili. 

Čo keby ste z týchto farieb dúhu, do stredu papiera, pre mamku prírodu nakreslili? 

  

 Krásna dúha. A tá, je len pre teba mamička. 

 Že ju moji kamaráti nakreslili z lásky, o tom svedčia tri srdiečka. 

 Vezmite si kamaráti červenú farbičku 

 a nakreslite pod dúhu tri srdiečka pre moju mamičku. 

 Ako prvé nakreslite srdiečko najväčšie, 

 druhé bude menšie a to tretie najmenšie. 

 

 To sú krásne tri srdiečka moji milí. 

 Keby sme chceli mať srdiečok šesť, koľko by ste ich ešte dokreslili? 

 Výborne kamaráti, tri srdiečka. 

 A tie by boli tiež len a len pre teba mamička. 

 

 Ešte jeden darček pre teba mamička mám, 

 zo žltých kvietkov ti ho vyskladám. 

 Kamaráti, ako sa volá tento kvietok,  

 čo žltú hlávku má? 
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 Áno, je to púpava a darček z nej, je mamička len a len pre teba. 

 A čože je to za darček? 

 No predsa púpavový 

 

 Uvil som ho z lásky sám  

 a tebe ho mamička dám. 

 A čo ešte k tomu? Zo srdca ťa vystískam. 
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Ďakujem vám kamaráti, že pomohli ste mi dotvoriť básničku. A teraz i vy zo srdiečka 

vystískajte svoju mamičku. Tíško sa ja s vami lúčim, kľudne sa ďalej stískajte. A k tomu 

stískaniu i sladkú pusinku maminke dajte a povedzte jej, ako veľmi radi ju máte. Cmuk ☺  

 

Majte sa krásne.          

Váš Prírodovedko 

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  


