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Fünf kleine Entchen
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Darsteller:                 

Erzähler                    Оповідач

Mutti Ente                 Мама Качка

Fünf kleine Entchen  П'ятеро маленьких каченят

Wolf                          Вовк
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Erzähler:

     Fünf kleine Entchen

     suchten sich ein weites Plätzchen

     und badeten froh. 

Mutti Ente:

     Gack, gack, gack! 

     So ein Unglück, 

     kommt zurück! 

Erzähler:

     Nur vier Entchen sind zurück,

     das fünfte rennt fort.



5

Erzähler:

     Vier  kleine Entchen

     suchten sich ein weites Plätzchen

     und badeten froh. 

     

Mutti Ente:

     Gack, gack, gack! 

     So ein Unglück, 

     kommt zurück! 

    

Erzähler:

     Nun drei Entchen sind zurück,

     das vierte rennt fort.
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Erzähler:

     Drei  kleine Entchen

     suchten sich ein weites Plätzchen

     und badeten froh. 

     

Mutti Ente:

     Gack, gack, gack! 

     So ein Unglück, 

     kommt zurück! 

    

Erzähler:

     Nun zwei Entchen sind zurück,

     das dritte rennt fort.
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                         Erzähler:

                              Zwei  kleine Entchen

                              suchten sich ein weites Plätzchen

                              und badeten froh. 

     

                        Mutti Ente:

                               Gack, gack, gack! 

                               So ein Unglück, 

                                kommt zurück! 

    

                        Erzähler:

                                 Nun ein Entchen ist zurück,

                                 das vierte rennt fort.
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Erzähler:

     Ein  kleines Entchen

     suchte sich ein weites Plätzchen

     und badete froh. 

     

Mutti Ente:

     Gack, gack, gack! 

     So ein Unglück, 

     komm zurück!
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