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Карти с римушки за

деца

rabotilnisa.za.dumi & miluvka.za.sun



Кукуригу Петленце,
имаме си детенце.

Със две голи краченца,
с две малки ушенца,
с две малки ръчичики,
със две сини очичики,
чисто, бяло, измито,

в бяла дрешка повито!
            Дора Габе

Баба Меца
Ходи, броди баба Меца

крушки да събира.
За дечицата си малки

сладки ги подбира.
А след нея тичат, тичат,

тичат, тичат
малките мечета с босички

крачета.
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Варила баба кашица. Бъркала – варила.
Бъркала – варила. Накрая я сварила.
На палчето дала, че донесло дървата.

На показалчето дала – че донесло
водата.

На средното дала – че донесло
брашното.

И на безименото дала, че запалило
огъня.

За най-малкото-кутрето обаче, нищо
не останало.

Разплакало се пръстчето.
Плакало - вървяло. Плакало - вървяло.
И се мушнало ето тука под гушката и

си намерило!
 
 

Буба лази
Буба лази,, лази,, лази,,

бебчето се пази,
по листенце, по тревичка,
по краченце, по ръчичка,
и по гушка, и брадичка,

чак до бебчова главичка.
Дайте бързо да го скрием, 

презглава да го завием.
 

               Дора Габе
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Боц
 

Боц-боц пръстенце,
боц, боц детенце,
боц-боц юначе

ще ти купя калпаче.
 
 
 

Чип-чип
 

Чипа, чипа детенце,
чипа, чипа момченце,
чипа, чипа с водица
да измием главица.
Чипа, чипа лицето,
чипа, чипа нослето-
да пораснеш голямо,

чисто, чисто засмяно.
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Страхливка
 

Буболечка-лечка
върху суха клечка,
свила си крилцата,
страх я от децата,

че им светят очичките,
че им пипат ръчичките.

 
Дора Габе

 
 
 

Скрила баба, скрила
орехи в торбата,
но мишле пробило

дупчица в средата.
Първо двенки-тринки,

после четиринки.
Пълната торбичка
станала мъничка!…
Най-подире празна
виснала торбата,
смаяла се баба,
ахнала горката!
А мишлето хитро

скрило се зад скрина,
цяла зима яло,
скачало и пяло.

                 Веса Паспалеева
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Пляс, пляс, ръчички.
Пляс, пляс, сестрички.
Ха подай ми лявата.
А сега пък дясната.

Нека пак да плеснем.
Жабките да стреснем.
Троп - троп, краченца.
Хоп - хоп, братленца.
Ха тропни със лявото.
А сега пък с дясното.
Нека и да скокнем.

Зайко да надскокнем.
 
 

Маймунка
 

Смешна маймунке,
хитра муцунке!

Скачаш по клоните,
хрускаш бонбоните,

белиш си семки,
чупиш бадемки.
Я за малко спри
и преброй до три!

Не можеш.
Имаш хитра муцунка,
но си само маймунка!

       
               Леда Милева
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