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HRA: 

Zimné pásmo 
 
Hrajú: Včielka Madlenka, Čmeľ Kolomeľ, deti ( sólista A, B, C ) 
 
Medzi deti prichádza smutný A: 

Kamaráti, smutný som... 
Deti:   Čo, hádam vám zhorel dom?! 
A:   To nie, ale pozrite! (ukazuje na kalendár) 
   V kalendári december už panuje! 
Deti:   No a? 
A:   Snehu nieto! 
   A teplota pripomína leto! 
B:   Predstavte si! 
   Vždy k nám Mikuláš na saniach zletí... 
   Ale keď snehu nebude, 

Mikuláš k nám nepríde! 
C:   A nebudú ani Vianoce! 
   Veď tie sú, až keď sa ľad na okne ligoce! 
Deti (vzdychajú): Ách, jaj! Ách, jaj!  
D:   Musíme nájsť niekoho, kto povie, čo robiť treba! 
   Lebo inak, beda, beda! 
Madlenka+Kolomeľ: My by sme vám poradili! 
B:   Vy? Včielka? Čmeliak? Asi blúznime! 
   Včielka s Čmeľom nám chcú vravieť o zime! 
Madlenka:  Ak máte radi sladký med, 

Včielka Madlenka priletí k vám hneď. 
Kolomeľ:   Ja som Čmeľ, čo ľúbi rýmy, 

všetko vravím iba nimi! 
Madlenka:  Keď chcú kvietky opeliť, volajú nás vôňou, farbou kvetu: 
   Sme tu! Sme tu! 
A:   No a? To sa máme pomaľovať? 
   Či voňavkou nasprejovať? 
Kolomeľ:  Nie, ale aj vy musíte zimu privolať, 

zaspievať jej, zarecitovať. 
Deti:  Tak to skúsme! 
 
(nasledujú básničky, ktoré hovoria buď viacerí naraz, alebo samostatne + nejaká klasická 
zimná pieseň)  
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Ja mám zimu veľmi rád, 
sniežik je môj kamarát. 
Len nám sniežik napadaj, 
nech je biela lúka, háj. 
 

Smiešny ujo, biela brada, 
ale vidím ho vždy rada. 
Mikuláš, milý náš! 
Čo to v taške pre nás máš? 

 
Stromček žiari, perník vonia, 
už rolničky v diaľke zvonia. 
Už sa blíži chvíľa plná čarov, 
prinesie nám mnoho vysnívaných darov. 
 

Vždy, keď priateľ Mrázik príde, 
hokejka – tá sa mi zíde. 
Už aj brázdim plochu ľadovú 
a dám gól – mám formu svetovú! 

 
Usmieva sa na nás z dvora, 
v chlade stojí, už sa zmráka. 
Čože je to len za tvora? 
Veď tu máme snehuliaka! 
 
C:   Cítite to? Akosi schladilo sa zrazu! 
   Teplota je bod bodom mrazu! 
D:   A ten vietor silno kvíli! 
   Privial sniežik z celej sily! 
Deti:   Sneží! Hurá! to je radosť veľká! 
   Ďakujeme, Čmeľ a Včielka! 
 
Za klasickej veselej vianočnej melódie (Rolničky) veselo tancujú.  


