
Darček mame 

Nechodím do práce ešte, 
zamestnať ma nikto nechce. 
Vraj som malé dieťa iba, 
vzdelanie mi zatiaľ chýba. 

Peňaženku prázdnu mám, 
pár drobných v nej schovávam. 
No a za tie, čo už s tým, 
v obchode nič nekúpim. 

Ach, už to mám, už to viem, 
čo ti mamka darujem. 
Budem dobrý, chcem ti sľúbiť, 
iba teba budem ľúbiť. 

Pošepkám ti nežné slová, 
budem vravieť zas a znova. 
Milá mamka, mám ťa rád, 
ďakujem ti nastokrát. 

Opýtala som sa 

Opýtala som sa speváčikov z vŕby: 
-Mňa uštipne muška, mamičku to svrbí. 
Mne ochorie hlávka, mamka za mňa plače, 
keď ja bývam rada, mama ešte radšej. 
Mňa pošteklí tráva, mamička sa smeje. 
Tak čo sa s tými mamičkami deje? 
Ja ostanem sama, mama sa mi bojí. 
Ale je to všetko, vtáčikovia moji? 

Kytička fialiek - Ján Smrek 

Prečo ste dnes milé stráne, 
fialkami rozvoňané? 
Ty to nevieš? – odpovedia. 
Veď aj fialky to vedia. 

A čo vedia? Povieme ti. 
Vedia, že chcú na jar deti, 
ktoré ľúbia svoje mamy, 
vyznať im to fialkami. 

Keby som bol 

Keby som bol slnkom, 
slnečný potôčik pri mamke by žblnkol. 
Keby som bol stromom, 
sláviček by spieval pod naším oblokom. 
Keby som bol včielkou, 
poslal by som mame tisíc drobných kvietkov. 

 

 

 

 

 

Vitajte mamičky 

Vitajte nám, vitajte nám 
mamy, mamky, mamičky. 
Zasmejte sa, pozdvihnite 
starostlivé hlavičky. 
Dnes je veľký sviatok, 
mala by tu hudba hrať. 

Snežienky a konvalinky, 
mali by tu rozváňať. 
Vy však skromné mamičky, 
málo ku šťastiu žiadate, 
stačí vám, keď veľkú lásku 
vašich detí poznáte.  

Moja mama 

Usmiata je každý deň, 
z lásky jej kvet prinesiem. 
Od narodenia mi je vzácna, 
je to predsa moja mama.  

Mamičkám 

Dostal som do daru 
ozajstnú gitaru. 
Teraz na nej zahrám 
všetkým dobrým mamám. 
No len mojej budem hrať, 
ako ju mám veľmi rád. 

 

Mama  

Mama – to slovo krásne, 
až pri tom človek žasne. 
Vyslovujem ho každý deň 
a pri tom sa usmejem. 
Si ako krásny sen, 
čo zalial našu Zem. 
Na každý žiaľ máš liek, 
vôkol teba počuť smiech.  

Mamine ruky 

Prečo sa chveje osika? 
Lebo sa jej vetrík dotýka. 
A ktože je, kto na vine, 
že sa chvejú ruky mamine. 
To sú ale smiešne otázky. 
Tie ruky sa chvejú od lásky.  

 

 

 

 



Každá matka 

Každá dobrá matka, 
v žiali dieťa hladká. 
Má ho veľmi rada – 
keď je preč, tak ho hľadá. 
Keď má dieťa horúčku, 
tak ho drží za rúčku. 
Naučí ho svojej reči, 
nenechá ho v nebezpečí.  

Krásny kvet 
M. Ďuríčková 

Mäkká je trávička, 
vonný je kvet, 
jasná je hviezdička, 
sladký je med, 
dobrá je mamička, 
bozkám ju na líčka. 

 

Mama 

Mama je slnko so zlatým vlasom 
Malé slniečko - to zasa ja som 
Preto sa na svete krásne máme 
Mne svieti mama a ja mame 

 

 

Bozk pre mamičku  

Každé ráno mamička 
pobozkáš ma na líčka. 
Keď ma izbou roztočíš, 
smiech mi skočí do očí. 
Bozk ti vrátim na líčka, 
milá, drahá mamička.  

Moja mama  

Moja mama rada ma má, 
lepšej mamy niet. 
Už som poznal veľa mám, 
najlepšiu však len ja mám. 
Ja jej za to božtek dám, 
taký ako svet.  

Pozdrav 

Natrhám kytičku, hoc´ skromnú maličkú, 
pôjdem s ňou pozdraviť najdrahšiu mamičku. 
Pobozkám, postískam obe milé líčka: 
Ži dlho, buď šťastná, najdrahšia mamička. 

 

 

 

 

 

 

 

Mamičke - Jozef Kráľ 

Ešte mám len štyri rôčky, 
robím iba malé krôčky, 
ale to už dobre viem, 
aký je dnes vzácny deň. 

Táto malá kytička 
je pre teba mamička. 
Keď si ľahnem do postieľky, 
dám ti ešte božtek veľký. 

 

Nech vravia ruže - E. Čepčeková 

Nesiem ti ruže mamička moja, 
lebo dnes veľký sviatok máš. 
Keď sa nám oči potichu spoja, 
želanie bez slov rozoznáš. 

Tá jedna ruža bude ťa hladkať, 
keď budeš moje šaty prať, 
a šepkať bude: “Mamička sladká, 
vždy si ťa budem milovať.” 

Keď budeš krájať okrušky chleba, 
druhá ruža sa usmeje, 
že v očiach skrývaš po kúsku neba, 
že s tebou, mama, dobre je. 

Tá tretia zase večerom riekne, 
keď ja už budem sníček sniť: 
“Ďakujem mama, ďakujem pekne, 
chcem ti dobrou dcérou byť. 

 

 

Pre mamičku 

Keby som bol malé vtáča, 
čo si nôžky v rose zmáča, 
zniesol by som, ak to treba, 
tebe mamka modré z neba. 

Zobkal by som ti len z dlane 
spieval piesne nevídané. 
Keby som bol vietor, 
všetko by som plietol 
Lietal by som ponad vráta, 
aj cez vrecko do kabáta. 

Keby som bol hviezdička, 
svietil by som z nebíčka. 
Žmurkal by som na mamku, 
dal by som je hádanku. 

 

 

 

 

 


