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Zvířátka jsou kolem nás
Zvířátka jsou kolem nás,
hádej, kdo má jaký hlas.
Každá malá holčička
ví, jak dělá kočička (kravička, slepička, ovečka,…)

Zvířátka jsou kolem nás,
hádej, kdo má jaký hlas.
Každá malé děťátko
ví, jak dělá prasátko (kuřátko, jehňátko, káčátko,…)

Zvířátka jsou kolem nás,
hádej, kdo má jaký hlas.
Každá malý kamarád
pejska (koníčka,…)poslechne si rád.

Když já se natáhnu
Když já se natáhnu, vysoko dosáhnu,

když já se natáhnu veliký(á) jsem.
Když já se přikrčím, hned zase vyskočím,

když já se přikrčím, udělám hop!
Když já se zatočím, celý svět roztočím,

když já se zatočím, roztočím svět.

Sedmikráska
Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává.
Načeše si obočí,
na motýlky mává.
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne.
Ke spánku se ukládá
do postýlky chladné.



Bublina
Děti,to je novina!
Přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje,
letí, letí poletuje.
Přiletěla nad náš dům.
Udělala PRÁSK a BUM.

Mraveneček
Leze leze mraveneček,

Leze, leze přes kopeček.
Vyjdi, vyjdi sluníčko,
Pošimrej ho na líčko.

I ty malý popleto!
Musíš počkat na léto!

Brambora
Kutálí se ze dvora
takhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
že na ni padá závora.
Kam koukáš, ty závoro?
Na tebe ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

Čarujeme
Čáry, máry, ententýky,

poletíme do Afriky.
Přidržte si čepice,

hop a už jsme v Africe.



Rafaela
Já jsem vaše kámoška,
jsem Rafaela stonožka,
mám červené ponožky
a patřím mezi stonožky.
Na hlavě mám čepičku,
na zadečku kytičku,
mám červené ponožky
a patřím mezi stonožky. 

Vrána
1) Vrána letí, nemá děti.

My jich máme jako smetí.
My je máme, neprodáme.

Hezky si je pochováme.
2) Vrána letí, nemá děti.

My jich máme jako smetí.
My je máme, neprodáme.

Hezky si je polechtáme.
Prsty
Všechny moje prsty, 
schovaly se v hrsti.
Spočítám je hned:
Jedna, dva, tři čtyři pět.

Indiáni
Indi, indi, indi, indi, indiáni jdou.

halí, haló a indiáni jdou.
My se, my se, my se, my se nebojíme se.

Halí, haló a nebojíme se.
Šel první, šel druhý, šel třetí indián:
Šel čtvrtý, šel pátý, šel šestý indián. 

Šel sedmý, šel osmý šel devátý indián.
A ten desátý: Uááááááááá.



Buchty
Když se nikdo nedívá,
vezme dvě kladiva.
Buch já, buch ty, máme buchty.

Prstíky
Já jsem palec, povím vám, velký jsem a sílu mám.

Já jsem ukazováček, šikovný a dobráček.
Já jsem prostředníček, největší bratříček.

Já jsem prsteníček, čekám na zlatníček.
Já jsem malý malíček, skáču jako zajíček.

Vrabci
Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.
Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku.
Típ, típ típ, vrabec vrabce štíp.

Medvídek jde do školky
Medvídek jde do školky,

nese s sebou bačkorky.
Sluníčko se na něj směje,

hezký den mu pěkně přeje.
K tomu velkou jedničku

a pochvalu v deníčku.

Žába
Žába leze po žebříku,
natahuje elektriku.
Nejde to, nejde to, 
Necháme to na léto.



Žirafa
V Africe je rozhledna, stojí tam už od ledna.
Rozhlíží se po kraji, žirafa jí říkají.
Lvi a lvice pod palmami
hrozitánsky špulí tlamy.
Loví myši v oáze,
přibývají na váze.

Hopsa hejsa
Hopsa hejsa, hopsa hejsa,

pojedeme do Brandejsa.
Přes potoky, přes doly, 

přes kameny, přes hory.
A hup! 

Paci paci
Paci, paci, pacičky, 
to jsou naše ručičky.
Ťapy, ťapy, ťapičky,
to jsou naše nožičky.
Ručky máme nadělání,
nožky mám na běhání,
očička jsou na koukání
a nosánek na čmuchání
-čmuchy, čmuchy, čmuchy.

Co už umím
Umím běhat, umím stát, 

nad hlavu si ruce dát. 
Umím chodit pomaličku,
umím hrát si na žabičku.

Umím chodit jako rak
Věřte mi to, je to tak!



Letadlo
Letí, letí, letadlo, 
koho by to napadlo.
Vyletělo mezi mráčky,
pozdravilo všechny ptáčky.

Ručičky
Každá ručka má prstíčky,

sevřeme je do pěstičky.
Buch, buch na vrátka,

to je pěkná pohádka.
Ručičky si spolu hrají,

plno práce nadělají.
Buch, buch na vrátka,

to je pěkná pohádka.
Dvě nožičky taky máme,
pěkně s nimi zadupáme.

Dup, dup, za vrátky
to je konec pohádky.

Malíř
Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi hrušku
a pod hrušku talíř.
Sláva, ty jsi malíř!

Jaro
Táta včera na venku

našel první sněženku,
vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Drak
Větře, větře, vrať mi draka,
slyším, jak tam havran kráká.
Už je pozdě, Františku,
pustil se s ním do křížku.



Hlava
Ouško, ouško, ucho -
pojď sem, neposlucho!
Vlásky, vlásky, vlas - 
nemáš na ně čas.
Čelo, čelo, čílko - 
šup tam, násobilko!
Nosík, nosík, nos -
na mrazu je bos.
Oči, oči, očka - 
nejlíp vidí kočka.
Pusa, zoubky, zub - 
všechno jsi mi slup.


