
Brambora 
Kutálí se ze dvora 
velikánská brambora. 
(ruce máme před sebou, 
motáme s nimi a jako "kutálíme") 
Neviděla, neslyšela, 
(dlaněmi zakryjeme oči, uši) 
spadla na ni závora. 
(dvakrát tleskneme rukama) 
Kam koukáš, ty závoro? 
(pravou rukou se vztyčeným 
ukazovákem děláme "ty,ty, ty") 
Na tebe, ty bramboro! 
(levou rukou se vztyčeným 
ukazovákem děláme "ty,ty, ty") 
Kdyby tudy projel vlak, 
(krouživými pohyby rukou 
předvádíme "vlak") 
byl by z tebe bramborák! 
(opět do rytmu tleskáme) 

Kolo, kolo mlýnský  
Kolo, kolo mlýnský za čtyři rýnský, 
kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, 
udělalo bác! 
Vezmeme si hoblík, pilku, spravíme to za chvilinku. 
Až to kolo spravíme, tak se zatočíme.  

 Žába  

Žába skáče po blátě, 
koupíme jí na gatě, 
na jaký, na jaký, 
na zelený strakatý.  

Žabka 
Skáče žabka do oblak, 
umíš skočit také tak? 
Usmívá se zlehýnka, 
má zelená stehýnka. 

Sedneme si na koníčka 
Sedneme si na koníčka, 
pojedeme do lesíčka, 
pojedeme do polí, 
(sedneme si na zem, nohy natáhneme, 
dítě posadíme čelem k sobě, 
v rytmu říkanky dítě pohupujeme) 
bác a nic nás nebolí. 
(dítě svalíme na záda, leží na našich nohou) 



Hopsa hejsa 
Hopsa hejsa, hopsa hejsa, pojedeme do Brandejsa. 
Hopsasá, hopsasá, Hanička se natřásá, 
přes potoky, přes hory, přes kameny, přes doly, hups! 
(sedneme si na zem, dítě posadíme na natažené nohy čelem k sobě, 
na "hopsasá" nohama poskočíme dítětem, "přes potoky..." 
hopsáme ještě trochu víc, na "hups" dítě zvedneme a přitáhneme do náruče) 

Protahovací 
Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk, 
teď si oba pěkně lehnou, leží tiše ani muk. 
Na zádíčkách leží holka, na zádíčkách leží kluk, 
teď na bříško překulí se, leží tiše ani muk. 
Na bobečku sedí holka, na bobečku sedí kluk, 
teď na špičky vytáhnou se, zvednou ruce ani muk. 

Bublina 
Tiše děti, novina, přiletěla bublina. 
(chytíme se za ruce, vytvoříme s dětmi kruh, 
přiblížíme se všichni k sobě a šeptáme) 
Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje, 
(bublinu "nafukujeme" tak, že se od sebe vzdalujeme, 
"letí" otáčíme se po směru kruhu) 
přiletěla na náš dvůr, udělala bum. 
(pustíme se, tleskneme a čupneme si) 

Na výlet 
Na výlet my jdeme spolu, 
do kopce a z kopce dolů. 
(začínáme v podřepu, přešlapujeme na místě 
a při tom se zvedáme do stoje "do kopce" 
a opačně "z kopce") 
Utíkáme z kopce klusem, 
jak když jedem autobusem. 
Utíkáme, utíkáme, na nikoho nečekáme. 
(děti se rozběhnou po místnosti) 
Z výletu už nemůžeme, nožičkám my pomůžeme. 
Jeden krok a druhý krok, takhle půjdem domů rok. 
(předkloníme se, chytíme nohy za kotníky 
a takto chodíme po místnosti) 

Paci, paci 
Paci, paci, pacičky, to jsou moje ručičky, 
ťapy, ťapy, ťapičky, to jsou moje nožičky. 
Ručky, aby dělaly, nožky, aby běhaly, 
očka, aby viděly, ouška, aby slyšely, 
pusinka je na papání a nosánek na čmuchání. 
Čmuchy, čmuchy, čmuch!  



Žába 
Žába leze po žebříku, (ruce před sebe a jako že lezeme po žebříku) 
natahuje elektriku (ruce nad hlavou do upažení,obě najednou) 
nejde to, nejde to (jako kdyby se dělalo tak tak všelijak) 
necháme to na léto. (tleská se do rytmu) 

Ručičky 
Každá ručka má prstíčky, 
sevřeme je do pěstičky. 
Bum, bum, na vrátka 
to je pěkná pohádka. 

Ručičky si spolu hrají, 
plno práce nadělají, 
bum, bum, na vrátka..... 

Dvě nožičky taky máme, 
pěkně s nimi zadupáme, 
dup, dup, za vrátky 
to je konec pohádky. 

Sedmikráska 
Když sluníčko vychází, 
sedmikráska vstává. 
(dřepneme si, spojíme ruce před sebou 
a zvedáme se do stoje "sedmikráska roste") 
Načeše si obočí, 
na motýlky mává. 
(střídavě pravou a levou rukou 
před obličejem jako češeme obočí) 

Když sluníčko zapadá, 
sedmikráska chřadne. 
 (stojíme, spojené ruce před sebou, 
klesáme do dřepu) 
Ke spánku se ukládá 
do postýlky chladné. 
(spojené ruce střídavě dáváme 
k pravé a levé tváři jako když spinkáme) 

 


