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Пачытай мне, мама, вершы!
Пачытай мне, мама, вершы,
Бо не ўмею я сама,
Ды на роднай нашай мове, 
Хай гучыць сёння яна.
Пачытай пра горад Гродна,
Пра маленькіх жыхароў,
Пра прыроду Беларусі
І лясных яе звяроў.
А калі я навучуся
ў словы літары складаць,
Буду ўжо я самастойна
Вершы гэтыя чытаць.
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Ходзім у садочак
У садочак ходзім мы,
Тут чакаюць нас сябры.
З імі разам мы гуляем,
Потым цацкі  прыбіраем.
Вельмі любім маляваць
Альбо штосьці выляпляць,
Ды яшчэ на святах розных
Вельмi любiм выступаць.
А як вечар надыдзе,
Мы дахаты ўсе ідзем,
Каб пабачыць ранкам зноў
Дарагіх сваіх сяброў.
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Птушкі
Ёсць у садочку нашым
Птушкі як жывыя,
Бо майстры іх добра
Для дзяцей зрабілі.
Пінгвін на камянях
Першы нас вітае,
Усіх дзяцей у садочак
Быццам запрашае.
Шукае дзяцел караедаў, 
Бо з раніцы яшчэ не снедаў.
Побач селі снегіры,
Іх сям’я - адразу тры.
Бусел дзюбу ўверх падняў,
Нешта нам заклекатаў.
А на пні сава сядзіць,
Ды на ўсіх яна глядзіць.
Птушак усіх вы палічылі,
Што майстры для нас зрабілі?
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Бліны
Таня смажыла бліны,
Сяброўкі да яе прыйшлі.
Пакуль дзяўчынкі размаўлялі,
Бліны чорныя ўсе сталі.
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Лялька
Мама ляльку мне купіла,
Назвала яе я Міла.
Буду з лялькай я гуляць
І заўсёды шанаваць.
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Прыгажуня
У садок дачушку я збіраю,
Ёй сукенку апранаю,
Стужкі ў косы заплятаю-
Прыгажуня мая Рая.
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Чытаю казку
Узяла я ляльку, мiшку
I адкрыла сваю кніжку.
Па складах чытаю казку,
Слухайце вы, калi ласка.
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Зайчыха і зайчаняты
Матуля зайчыха зайчанят частавала,
Салодкую моркву яна ім давала,
А потым капусным лістом захрумсцелі
І “дзякуй” сказалі, калі ўсё даелі.
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Працавітыя мішкі.
Мядзведзяняты ў лесе жылі,
Вельмі кемлівыя былі.
Першы - з матылькамі сябраваў,
З імі ў хованкі гуляў.
Другі - кветкі даглядаў,
Паліваў іх, клапаціўся,
А калі зусім стаміўся,
Пад званочкам засынаў,
Салодкім сном ён доўга спаў.
Трэці мішка быў паэт,
Скласці нават мог санет.
А чацвёрты-рукадзельнік,
Рэзаў, клеіў, вышываў,
Падарункі рыхтаваў,
Каб сяброў сваіх здзівіць,
На свята штосьці падарыць.
Ну а пяты быў ласун,
Шмат чаго ён выпякаў
І суседзяў частаваў.
Вось якія мішкі жылі ў гэтай кніжцы!
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Ківі i лiмон
Маргарыце ківі далі
І ці смачны ён спыталі.
Рыта яго паспрабавала.
-Вельмі смачны!,-нам сказала.
А вось Леры лімон далі
І ці смачны ён спыталі.
Лера дольку адкусіла,
Твар яе перакрывіла.
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Смачныя памідоры
Дзве сястрычкі, Надзя з Лорай,
З’елі восем памідораў.
Ану, дзеці, палічыце
І адказ нам падкажыце,
Колькі з’ела Лора
Чырвоных памідораў?
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Гуляем у тэатр
Мы ў тэатр гуляем,
Маскі розныя мяняем.
Сёння - мышка, заўтра - дзед,
Будзе рэпка на абед.
Зайку пашкадуем мы, 
Выратуем яго з бяды.
А разбураць церамок,
Пабудуем зноў яго.
Казкі любяць усе на свеце,
Іх  часцей чытайце дзецям.
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Малочныя пакупкі
Мама Пецю ў краму паслала,
Малочных прадуктаў купіць наказала.
А Пеця забыўся, што трэба купляць,
Зацірку і сырнікі каб згатаваць.
Сябры, трэба хлопцу хутчэй падказаць,
Што ў краме для мамы яму набываць.
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Палічы лапы і хвасты
Ад воўка зайцы ўцякалі,
Паміж елкамі скакалі.
Колькі лап і хвастоў
Было ў трох шэрых зайцоў?
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Пачастунак для птушак
Пачастую птушак я,
Ежы ім зімой няма.
Кармушкі птушкам мы зрабілі
І частавацца запрасілі.
Крошкі, зярняты і сала-
Можа гэтага ім мала?
Пшаніцы заўтра прынясем,
Тады, напэўна, хопіць усім.
Вясной, каб птушкі заспявалі,
Узімку мы іх частавалі.
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Першы снег
Сёння глянула ў акно
На дварэ бялютка ўсё.
На машынах і на дрэвах
Снег  іскрысты зіхаціць,
Быццам коўдра ён ляжыць.
Хутка возьмем санкі мы
І пакоцімся з гары,
Потым лыжы і канькі,
Люблю зімовыя дзянькі.
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Зіму чакалі
Ах, як добра, што зіма
Шмат нам снегу прынясла.
Мы даўно яе чакалі,
Санкі, лыжы рыхтавалі.
Сонца свеціць, снег блішчыць,
Снежка ў мяне ляціць.
Хутка снежку я зраблю
І ў сябра запушчу.
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Зімовыя забавы
Узялі з мамай мы канькі
Ды на вуліцу пайшлі,
Бо ў каробцы каля школы
Лёд  учора залілі.
Хлопцы там у хакей гуляюць,
Шайбу спрытна забіваюць.
На каньках вучуся я стаяць,
Фігурысткай мару стаць.
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Санкі
Я на саначкі саджуся,
З ветрыкам з гары качуся.
Раптам санкі нахіліліся
І я па снезе пакацілася.
Зусім гэта не бяда,
Усміхаюся ўсім я
Ды на горку зноў іду.
Катацца вельмі я хачу.
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Новы год
Новы год вітае ўсіх:
І дарослых і малых.
Гэта значыць, гэта значыць -
Будзе ёлка ў нашай хаце.
Песні, гульні і забавы,
На стале смачныя стравы,
А пад ёлкай уначы
Падарункі знойдзем мы.
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Навагодні карагод
Новы год, Новы год!
Каля ёлкі карагод!
Сёння нас усіх не пазнаць,
Будзем у зале выступаць.
Дзіма - зайчык, я - сняжынка,
Коткай будзе ў нас Марынка.
Ваўкі, зайцы і лісіцы
Хочуць у танцы закружыцца.
Вершы добра мы чытаем,
Падарункаў усе чакаем.
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Песня  «У вавёркі сёння свята»
1. У вавёркі сёння свята,

Будзе стол у яе багаты.
Пачастуе ўсіх гарбатай
З мёдам і духмянай мятай.
Прыпеў: Вось так свята па-ра-рам!

Будзе весела ўсім нам!
2. Ягад, шышак прынясла

І грыбочкі падала.
А арэшкі ўсе лясныя,
Ядры поўныя такія.

3. Дзятлы, сойкі і сініцы
Дружна селі на галінцы
Ды частуюцца гарбатай
З мёдам і духмянай мятай.

4. Вось якое ў лесе свята -
Нарадзіліся ваверчаняты.
Неба чыстае, сонца свеціць.
Як цудоўна жыць на свеце!
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Песня «Мая бабуля»
1. Мы з маёй бабуляй

Лепшыя сябры.
Паглядзіце, як цудоўна
Лепім пірагі.

Прыпеў: Маме будзе плюшка з макам,
Тату - з тварагом пірог,
Ну а мне і майму брату
Напячэм мы піражкоў.

2. Усе бацькі працуюць,
Часу ў іх няма.
На дзяцей у іх застаецца
Выхадных дні два.

Прыпеў: Мы на роліках з бабуляй
Пакатаемся ізноў,
Потым з ёй у футбол згуляем,
У вароты гол заб’ём.
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Песня «Мой горад Гродна»
1. Гродна - любы горад мой,

Назаўсёды я з табой.
Тут жывуць мае бацькі.
І найлепшыя сябры.

Прыпеў:  Ах, мой горад, сэрцу дарагі,
Лепшага няма на ўсёй зямлі.    

2. У Гродне ёсць у нас рака,
Завецца Нёманам яна.
Можна там адпачываць,
Летам плаваць, загараць.

3. Храмы, замкі і масты,
Старасвецкія дамы.
Я па вуліцах іду,
Песню гэтую пяю.



Песня  дажджу
1. Моцны дождж усё лье  і  лье.

Ранкам спаць мне не дае.
Я прачнулася, ляжу,
Песню слухаю дажджу.

Прыпеў: Кап,кап, тра-ля-ля,
Стала мокрая зямля.
Кап, кап, тра-ля-ля,
Добра, што сухая я.

2. У садок з мамай я іду.
Парасон з сабой бяру.
Абуваю боты я
Новыя гумовыя.
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Песня «Ветлівыя словы»
1. Ветлівыя словы ёсць у нас.

Праспяваем сёння іх для вас.
Добрай раніцы, добрай раніцы
Добрым людзям скажам мы.   

2. Справы добрыя зробім мы,
Справу добрую зробіш ты.
Мы падзякуем, мы падзякуем
І пра “Дзякуй” песеньку спяем.   

3. Калі ласка- слова мілае,
Ветліва гучыць напеўнае.
Калі ласка, калі ласка,
Слова гэтае як казка,
Калі ласка- слова мілае. 

2 р

2 р

2 р
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