
 

                    
 
USPAVANKA ZA SARO                     
 
Zaspi, zaspi, 
oči zapri, 
naj te nič ne skrbi,  
sestrica ob tebi sedi. 
 
Zaspi, zaspi, 
sanjaj lepe stvari, 
sestrica uspavanke poje ti.                                           LINA PEČNIK  
 
USPAVANKA 
 
Daj Jakec zaspi,  
daj Jakec zaspi.  
Da lažje boš spal,  
popij en kakav. 
Markec, Markec,  
daj se zbudi.  
Ko se zbudiš,  
objem dobiš.                                                                    LIAM BEVC  
 
 
USPAVANKA O SONCU, LUNI TER MUCI LILI 

Kaj sanja, 
kaj sanja ta mala Tanja? 
O Soncu in Luni 
sanja ta mala Tanja. 
 
Ko Tanja zaspi, 
se muca Lili prebudi, 
zaželi ji lahko noč 
kot nekoč. 
 
Mala Tanja se zjutraj zbudi, 
sonce posije ji na obraz, 
pred sabo vidi svojo muco Lili, 
ki še spi 
zaradi včerajšnje noči.                                            LARA JULIJA PAPOTNIK 
 



AJA TUTAJA 

 

Aja tutaja Sia že aja, 

pri mamici zlati sladko zaspi, 

aja tutaja spančkaj dojenček, 

le zaspančkaj sladko, 

naj se ti očke zapro.                                                 MINEA VAUPOTIČ 
 

MALI BRATEC 

 

Mali bratec, rad te imam, 

na celem svetu vse ti dam. 

Ko te ujčkam, ti zaspiš 

in v lepe sanje poletiš. 

 

V sanjah se spet srečava,  

na zmajevih krilcih letava, 

lumparije zganjava. 

Ti si moj bratec in rad te imam, 

nikomur na svetu te ne dam.                                      JURIJ BUHANEC 

 

LAHKO NOČ 

 

Neke noči ura osem odbije, 

to je najboljši čas,  

ko zaspi vsak od nas. 

K zvezdici potujemo z zlato kočijo 

in se smejemo na ves glas. 

Ko ura polnoč odbije,  

se začnejo najlepše norčije. 

Vsem želim lahko noč, 

ko se odpre njena domišljijska moč.                             DANE BUHANEC 

 
 

NINA NANA 

Nina nana, nina nu, 

naša štručka je v snu. 

Očke trudne je zaprla 

in se v sladki sen zazrla.                                              NEJA HALKIĆ 
 

 

 

 



MATEVŽEVE SANJE 

 

Kdo že spi? Naš Matevž. 

V postelj'ci leži. 

Mirno sanja, tiho spi, 

pazi, da se ne zbudi. 

 

Že sanja, že sanja, 

da v hiši je zima, 

vse je mrzlo, 

tole ni prima. 

 

In poleti v drugo deželo, 

ob morje, polno lepih reči, 

tole pa res bo veselo, 

čaka, še malo, nato pa zaspi. 

 

Nato poleti v tretjo deželo, 

tam vse se mu znano zdi, 

in potem kar naenkrat 

ga sončece zbudi.                                                             LINA PEČENKO       

 

 

JURČKOVE SANJE 
 
Sonce za oblaki skrilo se je 
in na nebu luna prikazala se je. 
V sanjah mali Jure videl je 
zvezdico zaspanko,  
ki prišepnila mu je: 
»Spančkaj, spančkaj  Jurček ti, 
da zjutraj sonček te prebudi.«                                        MARK VEBER 
   

MOJE SRCE 

Srce moje, ko zaspiš, 

najlepše sanje uloviš. 

Ko jih gledaš skozi noč, 

vse težave grejo proč. 

 

Zgodnja zarja te zbudi, 

sonček radost podeli. 

Zdaj pa očke si zapri, 

in preštej do en, dva, tri.                                                   ROMAN KOLKA 

 



ZVEZDNE SANJE 
 
Prišla je noč.  
Zvezdice, lunica 
svetijo na vso moč. 
 
Plešejo po nebu, 
ko mimo pridrvi  
kočija za tri. 
 
V njej je kraljica, 
vidite to vsi,  
v njej je potica, 
to pa diši. 
 
 
JANI IN MUCA 
 
Mali Jani želi si živali. 
Vsaj eno prosim, 
a nihče ni za to, 
zdaj šteje do sto. 
 
Hitro zaspi,  
v sanjah potrka muca na vrata. 
Prosim, sprejmi me k sebi,  
prosi mačka. 
Jani se zbudi,  
obuje copata in zaklene vrata. 
Ime ti bo Tačka. 
 
Hitro Jani se zbudi,  
o ne, ura je že tri! 
Jani v šolo oddrvi. 
Pozabi, da šole ni.                                                                KAJA ŽAFRAN 
 
 
DRAGI BRATEC 
 
Daj, zaspi, dragi bratec, 
hitro zapri oči, 
dokler se ne zdani. 
Daj, zaspi, zaspi, 
dokler te noč ne prehiti.                                                           AJAN SELMANI 
 
 
 
 
 
 



ZLATI PANJ 
 
Pred Tanjo se je 
pojavil zlati panj, 
prav tisti 
iz njenih sanj. 
 
Tanja je mislila, 
da sanja, 
kajti še nikoli ni videla 
takšnega panja. 
 
Tanja je dojela, 
da sanja, 
ker nikoli ne bo videla 
takšnega panja.                                                                   TARAS BOJČEVSKI 
 
 
 
 
MALA KLARA 
 
Lahko noč, mala Klara, 
sladko sanjaj, nina nana. 
Hitro očke ti zapri, 
da nihče te ne zbudi. 
 
Ura dela tika taka, 
da naša Klara lahko spančka. 
Lepe sanje ti želim, 
se te zjutraj razveselim 
in ti ljubčka podarim. 
 
Ti pa meni ga nazaj 
in skupaj greva v najin raj. 
Ti moj sonček zlati si, 
to vemo mi vsi.                                                                        TISA KNEHTL 
 
 
 
 
MAJINE SANJE 
 
Zvezdice male, 
so se prikazale, 
prinesle so sanje, 
potopi se vanje.                                                                      LOVRO ŠTER  
 
 
 



NAŠA MUCA 
 
Nekoč so ljudje 
živeli drugje 
in muca naša tam, 
hotela je drugam. 
 
Ob potočku se sprehajala je, 
premišljevala in premišljevala je 
in prišla do rešitve, 
ki so selitve. 
 
Nato je odšla, 
ker naša mucica 
čisto sama tam 
hoče it drugam.                                                                        ANA MARINŠEK      
 
 
 
 
                                   


