
Poezija, oče, mama
19. marec = dan očetov

21. marec = svetovni dan poezije

in prvi dan pomladi

25. marec =  materinski dan 



Od kdaj praznujemo?

• Unesco 

• Materinski dan

• Dan očetov 





Pravice otrok
Boris A. Novak: Mamaočka

Jaz sem bel in ti si črn.
Jaz debel, ti suh kot trn.

Čeprav midva sva čist drugačna,

sva oba enako lačna.

On je rumen in ona rdeča:

druga barva, ista sreča.
Čeprav različni smo po koži, 

se vsem enako v osami toži

po edini mami, mami, mami…

Prav to je največji mik, 

da je naš edini svet tako poln razlik!



Prihaja
Neža Maurer: Od mene k tebi

Prihaja – majhen in šibak 

in pravi, da je moj. 

Prihaja – nežen in smehljajoč 

in pravi, da me ima rad. 

Prihaja – živ in razigran 

in njegova pot pelje prek mene 

v veliki svet.



Uspavanka
Pesem Indijancev Tsimshian: Tudi trava ima svojo pesem

Moja mala deklica 
je prišla na svet,
da bi natrgala šopek divjih rož.
Prišla je na svet,
da bi z majhnimi prstki
stresala razcveten 
divji riž.
Da bi spomladi 
zbirala sok
mladih trobelikovih dreves.
Deklica je prišla na svet,
da bi nabirala jagode,
da bi polnila košarice
z borovnicami,
bezgovimi jagodami.
Moja mala deklica
je prišla na svet,
da bi natrgala šopek divjih rož.



Da si lahko otrok…
Neža Maurer: Od mene k tebi

Da si lahko brezskrben otrok, 

moraš imeti skrbno mamo in ata. 

Da si lahko vesel otrok, 

moraš imeti še sestro in brata. 

Dobro je še, če imaš 

mačko, psa, drevo in reko.

Ni pa tako pomembno, da imaš 

računalnik, motor in moderno obleko.



Previdnost
Neža Maurer: Velik sončen dan

Drobne prstke imam, 

da se mame držim. 

Dokler ne zrastejo, 

se ne spustim.



Uspavanka za mamo
Neža Maurer: Zbrana dela 2

Ajatutaja, mamica, spi! 

Luna za tvoje otroke skrbi. 

Zjutraj bo potok stekel po mleko. 

Očka nam bo nataknil obleko. 

Pred hišo nas bo sonce čakalo, 

z žarki za roko nas v šolo peljalo. 

Ti pa doma se z muckom igraj 

in ne sprašuj, kako in zakaj…



Pomladna...

Spletla sem ti zibko 

iz nežnih, mladih listov –

Spančkaj, sinek, aja, aj!

Z vetrnico belo 

sem rahlo te pokrila, 

nožice zagrnila –

Spančkaj, sinek, aja, aj!



…uspavanka
Neža Maurer: Od mene k tebi

S prozorno pajčevino 
sem zibko privezala 

na sončni žarek zlat, 

ki sije prav do naših vrat –

Spančkaj, sinek, aja, aj!

Bo čebela skrbna 
s krili zapahljala 

in zibko zazibala 

tja do vrh neba 

in k meni spet nazaj –

Spančkaj, sinek, aja, aj!



Če hočeš biti lep
Neža Maurer: O mene k tebi

Če hočeš biti lep, otrok moj, 

se umivaj 

v srebrni, mladi rosi. 

Če hočeš biti lep, otrok moj, 

se češi 

z dišečim, južnim vetrom. 

Če hočeš biti lep, otrok moj, 

se ves dan smej –

ti moje ljubo sonce.



Zaklad
Neža Maurer: Zbrana dela 2

Praviš, da sem tvoj zaklad.

Mama, ali zaklad kaj dela?

Ali zgodaj vstaja?

Ali uboga?

Ali je dovolj, če te imam rad?

Mama, jaz sem tvoja sreča.

Ali sreča molči?

Ali nikoli ne joče?

Ali se kdaj zlaže?

Je dovolj, če so moja lica rdeča?

Tvoje srce sem. Oh, mama, 

to je najlaže: 

srce samo bije, 

še v spanju bije zate.

Pa saj to dobro veš sama.



Sonce v topolih
Neža Maurer: Igra za življenje

Veter teka po travi, 

trepetlika se igra s svojimi listi, 

sonce se ziblje na visokih topolih. 

Pomlad je. 

Ti si pri meni, otrok moj. 

Moji roki sta visoka topola –

na njiju se ziblješ ti.



Rišem očeta
Neža Maurer: Zbrana dela 2

Močne roke 

in noge 

in cesta, 

po kateri ata v službo gre. 

Narišem še trup in glavo 

in kot v stripih 

– za zabavo –

oblaček iz ust. 

Sredi oblačka beseda 

„Sine!“

Vsak dan komaj čakam, 

da očetu šiht mine. 



Predpasnik
Meta Rainer: Mamaočka

Naš očka si včasih, 

da mami ustreže, 

predpasnik priveže, 

posodo pomije –

in če kaj razbije, 

v predpasnik zavije 

pa skrije…



Smej se, dragi očka
Pesmi in plesi ljudstev sveta za otroke



Očku za rojstni dan
Ada Škerl: Mamaočka

Očka moj ni karsibodi, 

on šofer je tovornjaka, 

s prvim svitom v službo hodi, 

mamica v skrbeh ga čaka.

Danes pa njegov je rojstni dan.

Da bo zvozil vsak ovinek, 

da nikoli ne bi bil bolan, 

iz srca želi mu sinek.



Zaspani očka
Bojan Pisk: Mamaočka

Očka moj je ves zaspan, 

ne ponoči, že čez dan, 

ker zvečer brez reda

še televizijo gleda.

Če pa šel bi z mano spat 

in mi pravljico povedal, 

bi z menoj lahko posedal 

celo noč sred sanjskih trat.



Oda očetom
Ksenija Šolster Olmer: Mamaočka

Očka, oči, atek, tati…

Kdo se lepše zna igrati 

gusarje ali čajanke, 

lego kocke in uganke?

Komu nikdar ni težko 

pravljice zvečer prebrati, 

v temni noči hitro vstati, 

če ga kličeš na pomoč?

Kdo ima posebno moč, 

ki prežene vse strahove, 

da se več ni treba bati?

Očka, oči, atek, tati!



Prva knjiga
Neža Maurer: Zbrana dela 2

Prvo knjigo je dobila 

Eva, da se bo učila, 

kako napiše pismo se, 

ko človek kam po svetu gre.

Še se Eva bo učila, 

kaj je dom, kaj domovina –

da zgubilo se ne bo 

dekle, ko bo v svet odšlo.



Šolarček
Slavko Jug: Mamaočka

Moj ata je v službi, 

a mama doma.

Vmes se napiše 

vejica.

In jaz hodim v šolo 

in znam že veliko.

In na koncu stavka 

napišem piko.



V šolo
Neža Maurer: Zbrana dela 2

Mama, kupi čeveljčke –

naša Anka v šolo gre!

Očka, kupi torbico –

Anka se učila bo.

V torbico bo zvezke dala, 

v zvezke črke napisala.

Ko vse črke bo poznala, 

bo debele knjige brala. 



Mami
Neža Maurer: Zbrana dela 2

Zgodaj, navsezgodaj, 

ko se sonce češe, 

škarjice bom vzel 

in na grič bom šel.

Žarke bom porezal, 

zlato kito spletel –

za ogrlico 

moji mami bo.



Kako raste mama
Tone Pavček: Mamaočka

Najprej je sama tema, 

najprej je velik nič, 

potlej majcena deklica 

in iz nje ljubek deklič.

Iz njega mamica zraste, 

a raste dolgo in mnogo let, 

potem pa je to kar naenkrat 

in jaz pridem na svet.

Iz mamice zraste mama 

bogvekdaj, kar nekega dne, 

ko še sama ne ve, da ji pada 

prvi sneg na lase.

Ko jaz odrastem, 

raste mama počasi nazaj 

dokler babica ne postane 

in pride z vnuki v raj. 



Spomin
Neža Maurer: Igra za življenje

Najlepša pesem, 
ki jo je zložila moja babica, 

me greje še zdaj… 

Pletla je jopico zame 

dolge zimske dni 

od zore do mraka.
Ob vsaki vrsti je ponovila:

„Za ljubo vnukinjo, 

da ji bo toplo, 

ko bo čakala 

na srečo.“



Pesem za mamo
Neža Maurer: Zbrana dela 2

Ne bom lovila zvezdic –

na nebu naj žarijo. 

Rož ne bom iskala –

kjer so, tam naj cvetijo. 

Nič ptičk ne bom prosila, 

da pesmice bi pele –

naj letajo, kjer hočejo 

proste in vesele.

Sama bom zapela 

pesem iz srca, 

pa bo najbolj vesela 

moja mamica!



Mamici
Mira Voglar: Mamaočka

Mamica, kaj naj ti kupim?

Mamica, kaj naj ti dam?

Zapojem ti pesem o sončku, 

narišem ti vse kar poznam.

Naberem ti šopek vijolic, 

rečem ti: „Rad te imam!“



Znamenja ob poti
Neža Maurer: Igra za življenje

Vsak mora sam za svojo srečo.

Matere ostajajo ob poti 

kot počivališča za utrujene, 

kot znamenja za vrnitev.



Pretresljiv izlet
Andrej Rozman Roza: Mamaočka

Ko sem odhajal in se 

poslavljal od mame, 

sem prosil jo, 

naj čim manj misli name.

Ker me ni ubogala, 

zdaj tresem se kot žolca,

saj se od misli name 

mi nenehno kolca.


