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Slovenčina moja, podoby rôzne máš.
Si ako fialka, rozvoňaj zeminu!

Ako roj včeličiek, rozozvuč  krajinu!
Tak ako rosy jas, vzkries suchú trávičku!

Ty smelý sokolík , okrídli dušičku!
Taká si zvonivá, sladká a mámivá.

Sťa bystrý potok teč, materinská moja reč.
A teraz mamičky, pritúľte detičky.

Ústami ako med veršíky čítajte,
výletmi s Betuškou Slovensko spoznajte.



Som Betka Abecedka.  Môžem byť, vaša dobrá kamarátka! Dovoľte, aby som vás sprevádza-
la pri objavovaní tajomstiev našich výletov. Chcem sa s vami hrať a pomáhať. 

Trápi vás starosť odveká a mýlite si písmenká? Poďte, zahráme sa na skrývačku.
Do každého veršíka som skryla jedno písmenko z abecedy. Keď sa veršík naučíš, aj pís-
menko objavíš. A písmenko objavené nikdy nie je pomýlené.
Máte síce jazýček , nelieta sťa sláviček. Nebuďte smutní kamaráti! Vymyslela som preň 
prekážkovú dráhu z jazykolamov, dobre skrytých vo veršíku. Objavte ich, opakujte, dobre 
jazyk vytrénujte. Potom milý jazýček bude ako sláviček.

Hnevajú vás farbičky!  Vôkol vidíš pestrý svet, meno farby nechce znieť! Pozrite sa, ako 
ma Alicka pekne vyfarbila. Na vašu počesť mi obliekla  šaty z  rôznofarebných   písmeniek. 
Povedz názov farbičky, čo mi krášli šatôčky?
Máte radi rozprávočky? 
Cingi ,lingi, bim,bam, bom.
Rozprávkový zneje zvon.
Cingi, lingi, bim, bam, bom,
rozprávka je skrytá v ňom.

No nie do zvona, ale do veršíkov sú vpletené. Poproste pani učiteľky, aby ich rozplietli. 
Potom, keď zavriete  v postieľkach očká, dobehne vás rozprávočka. Ocitnete sa v krajine, 

Milé deti!



kde vládli králi, ale aj zbojníci. Očarujú vás  tajomné hrady , skvostné zámky. Tešte sa 
deti, ak chcete , aby rozprávanie bolo nekonečné, nevešajte na strom zvonec, lebo zazvoní 
a rozprávočke bude koniec.  

Radi púšťate šarkanov? Ja, Betka, veľmi rada. Zahrajme sa na šarkanov!
Šarkan letí, šarkan letí.
Z výšky vidí všetky deti.
Z výšky vidí  celý  svet,
Veru krajší nikde niet.
Prečo?
Lebo najkrajší kút v šírom svete, je naša rodná zem.

Kamaráti , poďte so  mnou na výlet, presvedčím vás  o tom!
Pustíme sa horami, dolami, riekami a jazerami. Navštívime  jaskyne a miesta kde vyrástli 
mestá. Do  hlavičky názvy dáme. Dobre si ich uchováme. Aj keď sme len maličký, chceme 
múdre hlavičky.

Už sme prišli z výletu, nezmokli sme , už sme tu. Aj môj výlet s vami deti končí. Nesmúťte.   
Stretneme sa a začne vždy , keď otvoríte  túto  knižočku.  Lebo z tejto knižky nečítajú myšky, 
no pre dobré detičky  čítajú ich škôlkarské a doma ,mamičky.
Lúčim sa ja zriedka !                                                                                                  Abecedka Betka


















































