ЕН ТЕН ТИНИ

https://juhuhu.hrt.hr/gledaj/226/en-ten-tini

Ен тен тини саварака тини
Саварака тика- така бија баја буф
Триф, траф труф
Ен тен тини саварака тини
Из лавора врућа вода
Триф траф труф

ПУСТИ ПУЖУ РОГОВЕ
Пусти пужу рогове
Да оремо долове
Ако нећеш пустити
Ја ћу тебе лупити
Чарапом по глави
У зеленој трави.
ИШꞌО МЕДО У ДУЋАН https://juhuhu.hrt.hr/gledaj/230/iso-medo-u-ducan
Ишꞌо медо у дућан, није рекꞌо добар дан
ꞌајде медо ван, ниси рекꞌо добар дан.
Дошꞌо медо други дан, па је рекꞌо добар дан
Дали су му шећера, да му буде вечера.

ПЛИВА ПАТКА ПРЕКО САВЕ https://juhuhu.hrt.hr/gledaj/225/pliva-patka
Плива патка преко Саве
Носи писмо на врх главе
У том писму пише
Не волим те више.
Плива патка преко Саве
Носи писмо на врх главе
А у другом јавља
Да те заборављам
Препливала патка Саву
Смочила је главу
Донијела је писмо
Да заједно нисмо

ЂАК ВЕСЕЉАК https://www.youtube.com/watch?v=Yx3iotvMWsg
Попут врапца на олуку, зна ме свакꞌ
Као лептир, као птица ја сам лак
Јутром кад се пренем и у школу кренем
Јер ја сам ђак, весељак.
Школа ми је топло сунце, облак плав
Сваког дана учим радим као мрав
С торбом пуном књига, далеко од брига
Јер ја сам ђак, весељак.

УЧИМО ДА БРОЈИМО https://www.youtube.com/watch?v=yQAN6svJ3O4
Там-там-там-та-рам
један то је кад си сам
Два су ти и твој брат
приземље и први спрат
Ми се не бојимо
учимо да бројимо
Твоја мама, брат и ти
то је три, то је три
Четири је, хајде схвати
кад се тата кући врати
Петица је бројка лака
то је уз вас још и бака
Кад је деда ваш гост чест
то је онда бројка шест
Кад уз њих све кућу гледам
то је седам, то је седам
Још и маче у гужви тој
онда је то осми број

ОВАКО СЕ РУКЕ МИЈУ https://www.youtube.com/watch?v=WjPLmGEVyZU
Овако се руке мију овако, овако
Овако се капа скида овако, овако
Овако се књига чита овако, овако
Овако се лијепо пише овако, овако
Овако се лијепо сједи овако, овако.
ДОБРО ВЕЧЕ БАКИЦЕ https://www.youtube.com/watch?v=0IOas1J-8pI
Добро вече бакице послала ме мама
Да те питам како си да не будеш сама.
Како ти је реума, боли ли те глава
Ја сам теби дошла да не будеш сама.
ВИШЊИЧИЦА РОД РОДИЛА https://www.youtube.com/watch?v=ozELzsjLwUY
Вишњичица род родила, од рода се саломила
Нема вишњу ко да бере, само момче и девојче.
ЈА ПОСЕЈАХ ЛУБЕНИЦЕ https://www.youtube.com/watch?v=RUq6uPK4Tg0
Ја посејах лубенице
Покрај виде Студенице
Сено, слама, сено, слама
Зоб, зоб, зоб.
Навади се сека Дора
Па украде троја кола
Сено, слама, сено, слама
Зоб, зоб, зоб.
Ја ухватих секу Дору
Одведох је своме двору
Сено, слама, сено, слама
Зоб, зоб, зоб.
КОЊИЋ ТЈЕРА КОЧИЈАША https://www.youtube.com/watch?v=CGW4aclTuYQ
Коњић тјера кочијаша
Зеко гони пса бундаша
О-хо-хо, о-хо-хо
Јесте лꞌ икад чули то?
Пиле учи коку нашу
Трава пасе краву вашу
О-хо-хо, о-хо-хо
Јесте лꞌ икад чули то?

ЗЕЛЕНИ СЕ ЈАГОДО https://www.youtube.com/watch?v=ZGmdtwLPGAo
Зелени се јагодо, зелени се јагодице
Зелени се у зеленој трави ој.
Расти брже јагодо, расти брже јагодице
Расти брже у зеленој трави, ој.
Убраћу те јагодо, убраћу те јагодице
Убраћу те у зеленој трави, ој.
Појешћу те јагодо, појешћу те јагодице
Појешћу те у зеленој трави, ој.

