
*************************                  
Šitas pirštukas išėjo į mišką,                       
Šitas pirštukas surado grybuką,                    
Šitas pirštukas virė ir kepė,                       
Šitas – duonelę sviestu tepė.                      
O šitas pirštukas viską suvalgė...                  
Štai kodėl toks didelis Nykštukas !  

************************                 
Storas pirštas mūs Nykštys                            
Skinti slyvų eina jis.                            
Brolis Smilius jam pro langą                        
Kelią rodo, tiesia ranką.                          
O Didysis – pats taikliausias                          
Slyvą jis numuš lengviausiai.                
Bevardis slyvas valgo,                                 
Nes jis labai išalko.                                
O Mažylis – šeimininkas mūs                       
Žemėn tuoj sodina kauliukus 

********************                           
Tėtis stato namą aukštą,                                   
Tuoj pabaigs ketvirtą aukštą.                                  
- Tėti, leisk į namą šitą                                             
Man įmūryt vieną plytą.                                    

***********************                           
Man užėjo noras Paboksuoti orą.                  
Bum – bum – bu                                             
Dun – dun – du                                              
Orui niekad neskaudu.  

***********************                                    
Į stiklo kalną aš lipu                                    
Man prakaitas pu – pu, pu – pu.                   
Viršūnė dar labai toli,                                
Suskilo klumpės pakely.                                     

Aš pavargau, aš pailsau,                                  
Bet vienas dainą traukiu sau…                         

***********************                          
Aš esu saldžioji kriaušė                               
Širšė šoną man pragriaužė.                              
Aš tos širšės, tos piktos                          
Nepamiršiu niekados.                                

************************                    
Buvo kartą senas voras                             
Mato gėlę palei tvorą.                                  
Nuo žolelės, prie žolelės,                              
Riša siūlą prie siūlelio.                               
Riša voras kilpą plačią,                                
Voro tinklas greitai plečias.                            
Nors ir plonas jo tinkliukas,                         
Laiko drugį lyg kabliukas.                              
Bet nutrūko voro vadžios                  
Juokiasi drugelis mažas. 

***********************               
Du maži šimtakojukai                       
Lipo kartą per kalniuką.                                 
Lipo, lipo, lipo, lipo                                          
Ir viens kitą susitiko.                                   
Džiaugėsi apsikabinę                                                    
Jie labai labai labai…                                       
Vos išskirti juos galėjom –                             
Štai kokie geri draugai !    
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*********************** 
Sugalvojo sesė Sima  
Padalinti apelsiną.  
Vienas jis, o mūsų daug...  
Ši dalelė tai Simutei,  
Ši dalelė tai meškutei,  
Ši dalelė tai kiškiukui,  
Ši dalelė tai stirniukui,  
Ši dalelė tai ežiukui.  
O odelė – tai vilkiukui. 
Pyksta jis – tai bėda, 
Išsilakstėme staiga.  
 
*********************** 
Penki maži lašeliai  
Jau krenta jie į žemę.                          
Paprašykim lašelius                               
Pasakyti savo vardelius:  
Šitas Mažylis,  
Šitas Bevardis,  
Šitas Didysis,  
Šitas Smilius,  
Šitas Nykštys. 
 
************************ 
Labas vienas, labas du,  
Trečią porą surandu. 
Labas keturi, penki  
Susitikom jau visi ! 
 
************************ 
Mūsų šeimininkė tvarkėsi namus,  
Ir visiems paskirstė darbus, darbelius. 
Dubenėlį laižo liežuviu šuniukas, 
Trupinėlius renka po stalu peliukas. 
Katinas prie durų galanda nagučius, 
O vištelė šluoja visus kampučius. 
 
************************* 

********************* 
Kabo tarpdury spyna,  
Kaip ją atrakinti, ką?  
Pasiūbavo, paklebenom,  
Pasukiojom, pastuksenom Šmaukšt !  
Ir atrakinom.   
 

********************** 
Penki maži nykštukai per laukus 
keliavo,  
Penki maži nykštukai daineles dainavo. 
Dešimt mažų nykštukų per laukus 
keliavo,  
Dešimt mažų nykštukų daineles 
dainavo.  
 

*********************** 
Dvi sesutės, dvi rankelės,  
Kerta, stato, rausia,  
Rauna piktžoles lysvelėj,  
Ir viena kitą prausia. 
 

********************** 
Varna – Veronė,  
Šarka – Petronė,  
Vilkas – Motiejus,  
Kiškis – Baltramiejus, 
Lapė – Kotryna,  
Su savo šeimyna  
Pašmurkšt į karklyną !  
 

*********************** 
Koše – maloše, tu labai skani,  
Reik įpilt pienelio, jeigu tik turi. 
Cukraus ir druskos, cinamono įpilsim  
Ir mažus vaikus ta košele maitinsim. 
 
 
*********************** 

******************** 
Susitiko du ežiukai,  
Lipo, lipo į kalniuką. 
Lipo, lipo,  
Lipo, lipo, 
Lipo, lipo, lipo, lipo, 
Džiaugėsi, kad susitiko. 

 
******************* 
Šoka pupos ir žirniukai, 
Striksi šarkos ir žvirbliukai, 
Eina Kasparas tep, tep,tep 2k 
Jo kojytės lap, lap, lap 2k. 

 
******************* 
Kiški, piški, beuodegi, 
Rodyk, kaip nuo lapės bėgi. 
Strykt kairėn, 
Strykt dešinėn 
Ir pasislepiu žolėn. 
 
******************** 
Čiuku čiuku traukinuku  
Mes važiuojam į svečius  
Ir sutinkam: 
Karvė: Mū, mū  
Noriu dobilų … 
Avytė: Bė, bė 
Skani žolė… 
Varna: Kar kar,  
Sūrio dar.  
Katytė: Miau, miau aš gimiau  
Kad pelyčių būt mažiau.  
Miau, miau pelę sugavau.  
Šuniukas: Au au au  
Au au au,  
Skanų kaulą suradau. 
 

********************** 




