
PROTAHOVACÍ: 
 
ŠAŠEK 
Když se tahá za šňůru 
Skáče šašek nahoru 
Rozhazuje rukama  
Vyhazuje nohama 
Před dětmi se uklání 
Rolničkami vyzvání 
 
JÁ MALÝ ČLOVÍČEK 
Já Malý človíček vám předvedu 
Co už všechno dovedu 
Otáčet se mohu rázem 
Posadím se kam chci na zem 
Umím se i kolébat 
Jako pštros se schovávat 
Umím bouchat do stolu 
Zavřít dveře od domu 
Umím míčem hodit sám 
Občas něco pomotám 
 
OPIČKY 
My jsme malé opičky 
Máme šikovné ručičky 
Když nám někdo půjčí míček  
Umíme s ním věcičky 
Z levé ruky na pravou 
Z pravé ruky na levou 
Pak hodíme ještě výše  
A už je míč nad hlavou 
 
ROZCVIČKA 
Hopky, hopky nožičky 
Skáčou jako žabičky 
Dáme nožky k sobě 
Cvičí ruce obě 
Velké kruhy, malé kroužky  
Dělají nám ruce, nožky 
 
JÁ AŽ SE NATÁHNU 
Já až se natáhnu 
Do stropu dosáhnu 
Já až se skrčím 
Do výšky skočím 
Já až si lehnu 
Ani se nehnu 



RUCE 
Procvičíme prstíčky 
Potom celé ručičky 
Velké kruhy uděláme¨ 
Až je celé zamotáme 
Stoupneme si na špičky 
Vyskočíme do výšky 
Protáhni se maličko 
Kluku i ty holčičko 
 
PAŠA 
Sedí paša na trůnu 
Na hlavě má korunu 
Tak se paša pohupuje 
Tak se paša protahuje 
Jak si se, usnul hned 
Pak zase vyskočil 
Dokola se zatočil 
 
 
 
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 otočí se, leží tiše ani muk 
Na bobečku sedí holka, na bobečku sedí kluk 
Teď na špičky vytáhnou se, ruce vzhůru ani muk 
 
 
KOLOTOČ 
Hola, děti, hola 
Roztáčíme kola 
Ať se nám to pěkně točí 
Na tom našem kolotoči 
Rychle dřepni, rychle skoč 
Zastavíme kolotoč 

 



UKAZOVACÍ: 
 
 

ŽÁBA 
Žába leze po žebříku 
Natahuje elektriku 
Nejde to, nejde to, 
Necháme to na léto 
 
ČERNÝ KOS 
Černý kos chodí bos 
Hvízdá si, má žlutý nos 
Tu a tam, zcela sám 
Poskakuje neví kam 
 
 
ČÁP 
Kráčí čáp, velký pán 
Má zobáček dokořán 
Uteč žabko milá 
Škoda by tě byla 
 
KOCOUR 
Když se kocour shrbí 
Cení bílé zuby 
Když se kocour narovná 
Tak se hádka urovná 
 
PACI, PACI 
Paci, paci pacičky 
To jsou moje ručičky 
Ťapi, ťapi, ťapičky 
 To jsou moje nožičky 
Nožky aby běhaly  
Ručky aby dělaly 
Očka aby viděla 
Ouška aby slyšela 
Pusinka je na papání 
A nosánek na čmuchání 
 
RUCE, RUCE 
Ruce, ruce, ručičky 
Máte pěkné prstíčky 
Máte taky dlaně 
Zatleskáme na ně 
Ručičky si spolu hrají 
Hodně práce nadělají 
Ťuky, ťuky na vrátka 
To je pěkná pohádka 
 



PRSTY 
Všechny moje prsty 
Schovaly se v hrsti 
Spočítám je hned 
1,2,3,4,5 
 
 
PRSTY II 
Tenhle tatíček nese koš vajíček 
Tahle maminka štípá polínka 
Tenhle děda brýle hledá 
Tahle babička motá klubíčka 
Tohle malé miminko pohoupáme malinko 
 
 
BEDLA 
Roste, roste bedla 
Ráda by si sedla 
A vzala si pletení 
Už ji noha dřevění 
 
MLÝNEK 
Mlýnek mele až se třese 
Vodička mu štěstí nese 
Mlýnek mele jen se točí 
Jenom vlnka přes něj skočí 
 
ZAJÍČEK 
Jednou, dvakrát dupne 
Do své jamky hupne 
A co po tom v té své jámě? 
Přitulí se ke své mámě 
Přitulí se na bříško 
Pohoupe se maličko 
Potom rychle zpět 
Ať zas vidí svět 



V KROUŽKU: 
 
 

LETADLO 
Letí, letí letadlo 
Koho by to napadlo 
Vyletělo mezi mráčky 
Pozdravilo všechny ptáčky 
Obletělo celý svět 
Vrátilo se na zem zpět 
 
BUBLUNA 
Děti, to vám byla novina 
Přiletěla bublina 
Bublina se natahuje 
Všechny k sobě přitahuje 
Přiletěla na náš dvůr 
Udělala BUM 
 
MEDVĚD 
Medvěde,medvěde 
Nošíš kabát chlupatý 
Zuzanka tě povede 
Tančí stejně jako ty 
 
KONÍČEK 
Hop a hop můj koníčku, 
Přeskočíme vodičku 
Hop a hop, hop a hop 
Přeskočíme přes potok 
 
ZAJÍČCI 
Dva zajíčci rozpustilí 
Krátili si dlouhou chvíli 
Běhali a skákali 
Kotrmelce metali 
 
BROUK 
Leze, leze brouk 
Vítr do něj fouk 
Leze, leze dokola 
Zavolejte doktora 
Převalil se brouk 
 
RAK 
Rak si smutně kráčí 
Přetěžký je život račí 
Jde si k rybkám pro radu 
Chodí jenom pozadu 
 



KOLOTOČ 
Toč se, toč se kolotoči 
Kdo se točí kulí oči 
Pojedeme tam i zpět uvidíme celý svět 
 
AFRIKA 
Ententýky, ententýky 
Poletíme do Afriky 
Podržte si čepice 
Hop, a už jsme v Africe 
 
SLONI 
Velcí sloni, malí sloni 
Za sebou jdou hlavy kloní 
Líní sloni 
Tlustí sloni 
Pochodují hlavy kloní 
 
HODINY 
Bim, bam hodiny, 
Ukrajují vteřiny 
Bim bam hodiny 
Ukrajují čas 
 
TANEC PRO VRÁNU 
Vlevo, vpravo, na stranu 
To je tanec pro vránu 
Dlouhý krok a krůček krátký 
Jednou tam a zase zpátky 
 
VČELKA 
Včelka lítá po trávníčku 
Sedá z kytky na kytičku 
Za chvíli však letí zpět 
Dělat dětem dobrý med 
 
DEŠŤOVÉ KAPIČKY 
Dešťové kapičky dostaly nožičky 
Běhaly po plechu dělaly neplechu 
Kocour spal v okapu  
Spadly mu na tlapu 
Jé ten se polekal 
Vyskočil, utíkal 
 
BLEŠKA 
Bleška skáče po písku 
Hledá, kdo je nablízku 
Kdo nejede na koni 
Toho bleška dohoní 
Alík leží na bříšku 
Hop, má blešku v kožíšku 



 
AUTO 
Auto jede tú, tú, tú 
Dávej pozor na cestu 
Jeli řidič nešika 
Bude boule veliká 
 
BROUČEK 
Na paloučku brouček spinká 
Zvoní mu tam konvalinka 
A jak dlouho zvonila 
Tak nám broučka vzbudila 
Cililink,  broučku, vstávej, kde máš maminku?? 
 


