
Říkanky s ukazováním
(D – dítě, M – matka)

PŘIVÍTÁNÍ /kolo nebo řetěz/
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.

LOUČENÍ
Dobrý den, dobrý den,
to byl ale krásný den.
Dobrý den, dobrý den,
nashledanou za týden.

DOBRÝ DEN
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Dobrý den, celý den, dneska zlobit nebudem.
Máme ručky na tleskání a nožičky na běhání.
Dobrý den, celý den, dnes se nudit nebudem.

Úklonou pozdravíme souseda vpravo – vlevo,
rukama uděláme kruh nad hlavou,
znovu úklona vpravo – vlevo, rukama „NE NE NE,“
tleskáme, dupeme,
ukláníme se sousedům, rukama NE NE NE.

MANDELINKA
Kdo to bouchá, kdo to břinká? Bramborová
mandelinka. Na brambůrku bubnuje, z rámusu
se raduje.

Ve dřepu bubnujeme dlaněmi do země.

DEŠŤOVÉ KAPI ČKY
Dešťové kapičky dostaly nožičky,
běhaly po plechu, tropily neplechu.
Vzbudily Janičku, zaspala chviličku.
Do školy běžela, celá se zmáčela,
A kdo měl deštníček, zmokl jen krapíček.
Slunce se zjevilo, kapičky vypilo.

Ve dřepu bubnujeme prsty do země a stále
zrychlujeme.

Nebo se udělá ulička a ve dvojicích se jí probíhá
na druhý konec kde se zastaví a zase udělá ulička.

KOS
Já jsem kos, ty jsi kos.
Já mám nos, ty máš nos.
Já mám sladkou, ty máš sladkou.
Já mám hladkou, ty máš hladkou.
My se máme rádi, my jsme kamarádi.

M ukazuje prstem na sebe a pak na D,
na svůj nos, na jeho nos,
na svou pusu, na jeho pusu,
pohladí se po své tváří, pohladí D po jeho tváři,
obejmou se a kývají ze strany na stranu.

BRAMBORA
Koulela se ze dvora,
tákhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
že odněkud seshora,
spadla na ni závora.
Kam koukáš ty závoro?
Na tebe ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

Rukama znázorňujeme „MOTY MOTY“,
velkým obloukem rukama znázorníme jak velká,
zakryjeme si oči, zakryjeme si uši,
rukou ukážeme nahoru,
ruka nám spadne na hlavu,
ukazujeme „TY TY TY“
prstem ukazujeme na D,
paže pokrčené vedla těla, střídavě pravou a levou
dopředu, v bocích se kýváme, dlaněmi plácáme o sebe

BEDLA (Florian)
Stojí, stojí bedla,
ráda by si sedla.
A vzala si pletení,
noha už jí dřevění.

Stojíme na jedné noze, ruce nad hlavou v stříšku,
dřepneme si,
znázorňujeme rukama pletení s jehlicemi,
vstaneme a protřepáváme střídavě nohy.

MEDVĚD
Brum, brum, brum vypil jsem já rum.
Teď se motám, pelech hledám, bum!

D stojí M na nártech. M je drží za ruce a klátivě s ním
jde dopředu. Chytne D pod pažemi, otáčí se s ním na
jednu stranu, pak na druhou stranu a posadí jej na zem.

ŠAŠEK
Když se tahá za šňůru,
skáče šašek nahoru.

M zvedá D za ruce nahoru,



Vyhazuje rukama,
vyhazuje nohama.
Potom jede na koni,
nakonec se ukloní.

třepe s jeho rukama,
kope s jeho nohama,
rukama napodobuje pohyb opratěmi,
zkříží D ruce na prsou a ukloní se s ním.

HLAVA, RAMENA
Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.

ukazujeme

HRABATA, KNÍŽATA
Hrabata, knížata, erteplíčky,
hrabata, knížata, erteple,
hrom tě ťuk, hrom by tě, po patě,
pytlíkem ťuk.

Pochodujeme po místnosti za rytmického
přeříkávání básničky

ŽÁBA
Žába leze po žebříku,
natahuje elektriku
nejde to, nejde to
necháme to na léto.

ruce před sebe a jako že lezeme po žebříku,
rukama jako lezeme po žebříku,
rukama NE NE NE,
máchneme několikrát rukama před sebou

NOČNÍ VLAK
Jede nocí dlouhý vlak, veze uhlí, je to tak,
a ten vlak, dlouhý vlak, jede nocí, je to tak?
Je to tak, je to tak, jede nocí dlouhý vlak.

Chytneme se za ruce – utvoříme hada, jdeme po
místnosti a překonáváme nebo obcházíme
překážky.

JAK KRÁL KRALOVAL
Byl jednou jeden král, už nevím, kde
kraloval, však slavný byl.
Jak na trůn sed, tak usnul hned,
pak vyskočil, dokolečka se zatočil,
pak na postel sed  a usnul hned.

Stoj s rukama do svícnu,

turecký sed, tvář opřít o dlaň,
výskok, zatočit se dokolečka,
sed na zem, leh na záda.

CO UŽ UMÍM
Nejdřív ležím, potom sedím, lezu po čtyřech,
pak se vodím, sama (sám si) chodím,
nech mě, mámo, nech!
Až oběhnu zahrádku, vrátím se ti v pořádku.

D leh na zádech, sed, lezení,
vodíme D za ruce, potom děti chodí samy,
a nakonec obíhají dospěláky.

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 indiáni jdou.

Naznačujeme jízdu na koni (nebo „jedeme“ na
molitanových puclíkách), ruce u úst tvoří tlampač
a voláme do stran, kroutíme rukama – nene

KAČENKA
Kačenka se kolíbala, na cestu se nedívala.
O kamínek brk, zlámala si krk.

Ve dřepu jdeme dopředu s roztaženýma rukama,
kolíbeme se a máváme. Na konci se svalí na zem.

STARÝ ČÁP
Starý čáp, klapy, klap, chodí k brodu,
čeřit vodu, čápice ho provází, chytá žáby pod
hrází. Starý čáp, capy, cap, cape bosý po
rákosí, za ním cape čápice, ráchají se v rybníce.

Chůze po prostoru, klapání rukama jako
zobákem, nohy vysoko zvedáme. Některé děti
mohou skákat jako žáby. Čápové je chytají. Žáby
se mohou zachránit skokem do vody (obruč, kruh
z provazu)

VRABEČEK
Letí, letí vrabeček, v zobáčku má drobeček,
do hnízdečka sedne, svá křidélka zvedne.
Čimčarara, čim, čim, čim,
čím své děti nakrmím?

Běh po prostoru, ruce mávají.
D „zaletí na značku“ (kroužek, plyšák), dřepne si,
dlaně na ramena (jakoby složilo malá křidélka),
poskakuje v podřepu a mává „křidélky“

VČELKA



Včelka měla nehodu, spadla, spadla na vodu.
Stará olše, co tu stála, nad včelkou se slitovala,
Poslala jí dolů list. Na tom lístku jako v člunku,
přeplavala včelka tůňku.

Běh po prostoru a z něho leh na záda.
Vztyk, paže mávají nad hlavou.
Pomalý sed (ruce střídavě mávají v upažení).
V sedu se rukama napodobujeme veslování

MEDVĚD TANČÍ
Medvěd tančí, k tomu bručí,
medvíďátka tančit učí.
Táta tančí, hlavou kývá, maličký se na to dívá.

Stoj rozkročný a kýváme se ze strany na stranu,
otáčíme se ve stoji rozkročném dokola.
Stoj rozkročný a kýváme hlavou, dřep.

MEDVÍDKOVÉ
Hou, hou, hou, medvídkové jdou.
Běží málem v poklusu, pěkně kolem cirkusu.
Převalí se na koberec, předvedou nám kotrmelec.

Jdeme pomalou kolébavou chůzí v k kruhu,
běžíme, kotrmelec či válení sudů

MEDVÍDEK
Já jsem malý medvídek,
šikovný jsem, to bych řek ,́
když se chytnu za paty, umím dělat obraty,
žádnému se věřit nechce,
ale je to známá věc, že jsem umělec!

V rozkročení přenášíme váhu z nohy na nohu

chytíme se za kotníky, a točíme se dokola
houpeme se na zádech
výskok

OSLÍČEK
Oslíček si kývá hlavou,
pokukuje po mně stranou.
Jen se nesměj oslíčku, ukroutíš si hlavičku.

Kýváme hlavou dopředu (ano),
otáčíme hlavou vlevo a vpravo (hlava rovně),
kroužíme hlavou dokola.

ŽÁBA LEZE DO BEZU
Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.
Kudy ona, tudy já, budeme tam oba dva

Lezeme v podřepu

ŽABÍ BESEDA
Kmotra? – Copak? Pojďme! – Kampak?
Vařit. – Copak? Ryby, raky. Ryby, raky, ryby,
raky. Dáš nám? – Taky. Taky, taky, taky, taky.

Skáčeme jako žába.

ŽÁBA SKÁČE  (Lada – z Budějovicka)
Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě.
Na jaký? Na jaký? Na zelený, strakatý.

Žabí skoky.
Rukama „NE NE NE“, běh na místě a otáčení se.

BROUK
Leze, leze brouk, vítr do něj fouk,
převalil ho na záda, takhle kope nohama,
roztočil ho dokola, zavolejte doktora,
když se znovu otočí na nožičky vyskočí,
leze, leze brouk.

lezeme v kleče dokola,
leh na záda, kopeme nohama, třepeme rukama,
otáčíme se ve vzporu dřepmo a kopeme nohama,
převalíme se na druhou stranu,
lezeme dokolečka.

TAKHLE CVI ČÍ
Takhle cvičí pravá ruka,
takhle cvičí levá ruka.
Takhle skáče pravá nožka,
takhle skáče levá nožka.
Tak se kývá hlavička
a tak roste travička.
Takhle leze brouček malý,
tak se sud z kopce valí.

Třepeme pravou rukou,
třepeme levou rukou,
dupeme pravou nohou,
dupeme levou nohou,
ruky spojíme nad hlavou a kýváme hlavou,
máváme rukama nad hlavou,
lezeme po zemi,
válíme sudy.

BUDÍK
Ten náš budík divná věc,
nejí, nespí, tiká přec.
Tiky, taky, tiky taky,
když já nespím, nespi taky!

Turecký sed, ruce na tvářích, hlava se uklání ze
strany na stranu, ruce v týl a otáčet trup vlevo,
vpravo, lokty máváme vpřed a vzad, boucháme
do země.



BUDÍK CO NETIKÁ
Já mám doma budíka,ale on mi netiká,
tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
Jenom, když se nakloní, v bříšku mu to
zazvoní,  tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
Já však vím co provedu, odnesu ho k
sousedům, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
Hleďte, já mám budíka, ale on mi netiká,
tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
Soused pero natočil, budík si hned
poskočil, tik-tak, tik-tak, tik-tak,tik-tak.

Sedíme v tureckém sedu, kýváme hlavou vpravo
a vlevo, dopředu a dozadu, nakonec s ní
zakroužíme.
Můžeme vynechat 3. a 4. sloku.

HODINY
Tik tak, hodiny, chlouba naší rodiny.
Tik tak, tik tak.
Táta péro natočí, v hodinách to zahrčí -
cililililililink.

Vztyčíme ukazováček a naznačujeme pohyb
kyvadla, rytmus podle slabik.
Rukou jako natáčíme klíč v hodinách - 4x.
Vztyčeným ukazováčkem kmitáme- zvoníme

DOMEČEK
Bumtarata, bum, bum, bum,
postavíme velký dům.
K tomu malou stodolu,
budeme žít pospolu.

Turecký sed, D v klíně, boucháme do kolen.
Obloukem zvedneme ruce nad hlavu – stříška.
Naznačíme čtvereček před tělem,
obejmeme D a pomazlíme se s ním.

PAŠA
Sedí paša na trůnu, má na hlavě korunu.
Jak se paša protahuje,
koruna mu poskakuje, až udělá bác!

Turecký sed, D v klíně. Propletené prsty složíme
na hlavu. Takto se ukláníme ze strany na stranu a
ruce protahujeme vlevo a vpravo. Potom spojené
ruce vytahujeme nahoru, nakonec ruce sjedou
s bouchnutím k zemi.

TOPINKY
Plácne to, plácne to, plácne to, plácne to.
Plác, plác, plác, přineseme tác!
Topinky tam narovnáme, pak si na nich
pochutnáme.
Plác, plác, plác, přineseme tác!
Plácne to, plácne to, plácne to, plácne to,
plác!

Tleskáme střídavě vpravo a vlevo u ramene.
Tleskáme ve dřepu do země,
tleskáme před tělem a pomalu vstáváme,

Tleskáme ve dřepu do země.
Tleskáme střídavě vpravo a vlevo u ramene.
Tleskneme nad hlavou.

COURÁLEK
Máme doma kocoura,
ten se často ucourá,
ucourá se moc,
černý je jak noc.
 Má jen jedny šatičky a k nim čtyři
tlapičky, ani o chlup víc, nezbude mu nic.

Stojíme, ruce v bok a natáčíme se do stran,
Tleskáme
Dupeme
Zamotáme ruce před tělem a sjedeme do dřepu.
Vše se opakuje, ale na závěr se rozhodí paže
nahoru a do stran a vyskočí se

KOMÁR JEDE
Komár jede koncertovat do sousední
Lhoty. Kobylka mu v žebřiňáku veze
těžké noty.

Děti se drží v pase vždy dvě a dvě za sebou a
drobnými krůčky „jedou“ po třídě

HRÁLO SI KO ŤÁTKO
Hrálo si koťátko na trávníčku, sahalo
pacičkou po sluníčku. Sluníčko upletlo
zlatý pásek, chytilo koťátko za ocásek.
Dnes tě už nepustím, malý smíšku, zlato
Ti nasypu do kožíšku. Že už mě nepustíš?
Moje tlapky, uvidíš, skrývají ostré drápky.

Třídobý, houpavý valčíkový rytmus využijeme
k házení velkého lehkého míče. M stojí uprostřed
kruhu, děti kolem dokola. M hází míč dětem a ti
jí ho vracejí.



Leklo se sluníčko, za mrak běží. Koťátko
vítězně kníry ježí. Chlubí se houseti: Milý
brachu, sluníčko přede mnou prchá
v strachu. Sotva to dořekne darebáček,
sluníčko chystá už nový háček. Koťátko
za ouško pevně chytí: už tě mám, už tě
mám ve své síti.
PROČ
Proč kopřiva pálí, proč se lenoch válí,
proč, proč, proč? Pro slepičí kvoč!
Proč jsouv sýru díry, proč maj raci kníry,
proč, proč, proč, pro slepičí kvoč.
Proč má zebra proužky proč má škola
zkoušky, proč proč proč, pro slepičí kvoč.

Dvě řady proti sobě – první řada na první proč
tlesk, na druhé proč tlesk, na 3 proč dup, dup dup.
Druhá řada na „pro slepičí kvoč“ 3x vyskočí. Ve
druhé sloce si řady vymění role.

ŘEŽU DŘÍVÍ
Řežu, řežu dříví, až jsem celý křivý, řežu
dříví z ořechu, narovnám je pod střechu,
řežu, řežu polínko, uvař kaši, maminko.

Jedna dvojice dětí klečí a drží se křižmo za ruce.
Druhá dvojice do kříže nad nimi stojí a též se drží
křižmo za ruce. Na říkanku znázorňují řezání
dříví.

DAREBA
Na housličky fidli, fidli, rozlámal nám
kocour židli. Na basičku brum, brum,
brum, div nezbořil celý dům. Na
trumpetku tradá, tradá, teď má strach o
svoje záda. Na cimbálek bim, bam, bim,
hned tě, mourku, polapím. Na klarinet titi,
riti, chceš se, šelmo, vyhnout bití?  Na
bubínek bum, bum, bum! Jdi si k ledním
medvědům

Znázorňujeme hru na nástroje. Nakonec
zadupeme.

ROZEŽENEME SLEPICE
Kvá, kvá, kvačice, černé slepice,
vemte, kmotře, brány, rozeženem vrány.
Vemte, chlapci, čepice, rozeženem
slepice.Ty slepice kdákaly, pecen chleba
načaly - kš, kš, kššš!

Děti dřepí v kruhu (lepší jen 2 – 3 děti spolu),
ruce před sebou ohnuté dolů v zápěstí. Chytají se
z boku a ze shora navzájem za ruce (obdoba
vařečky kde se drží za palce). Na každý verš
podřepnou. Na konec vstanou s máchnutím
rukama nad hlavu a třepáním.

MYŠKA TANE ČNICE
Měl jsem myšku tanečnici tancovala po světnici,
byla černá i bílá, každému se líbila.
Když jsem přišel ze dvorečka
točila se do kolečka
dupla tam a dupla sem
mrskla fouskem pod nosem

ruce v bok a tančíme
hladíme si bříško
pochodujeme
točíme se
dupneme každou nohou
ukazujeme pod nosem fousky

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY
Šel zahradník do zahrady
s motykou, s motykou,
vykopal tam rozmarýnu
velikou, velikou.
Nebyla to rozmarýna,
byl to křen, byl to křen,
vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.

Pochodujeme a předvádíme nesení motyky na
rameni,
naznačujeme vykopávání rozmarýny,
čelným kruhem před tělem (obě ruce) velikost r.,
rukama „NE NE NE“,
rukama dlaněmi od sebe ukážeme velikost křenu,
naznačujeme vyhazování křenu z okna.

MALI ČKÁ SU
Maličká su, husy pasu,
tancovala bych já až se třasu,

3 podřepy (malý, větší, až do dřepu), vztyk, totéž,
točení se za pravé ruce,



tancovala bych já až se třasu.
Třeba su já malušenká, přece mě má ráda
má maměnka. Třeba su já jen maličká,
tatíčkova su já holubička.

točení se za levé ruce.

ŠLA NANYNKA DO ZELÍ
Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.
Přišel za ní Pepíček, rozšlapal jí košíček,
ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty to budeš platiti.

Ruce v bok, jdeme dopředu, nebo se jen
pohupujeme a vykrucujeme.
Rukama napodobujeme trhání.
Jdeme rázně dopředu, zadupeme.
Hrozíme jednou, pak druhou rukou

CIB, CIB, CIBULENKA
Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka,
když jsem byla maličká,
chovala mě matička
a teď už jsem veliká,
musím chovat Jeníka.

podřepy od nejmenšího do nejhlubšího, ruce v bok,
otáčení se na strany ve stoji s rukama v bok,
ruce založíme na prsou a „chováme miminko“,
ruce nahoru, střídavě máváme
znovu „chováme“

HONZÍK
Honzík sedí za pecí, na plotnu se dívá,
jak tam čerstvý lívanec, veselou si zpívá.
Honzík ani nemuká, sedí hezky tiše,
tenhle už je desátý, devět už je v břiše.

Sedíme, spojením ukaz.a palce vytvoříme velké oči
na levé dlani děláme kroužky pravou dlaní,
před rty dáme ukazovák, sedíme,
ukážeme deset prstů, pohladíme si bříško.

SNĚŽENKA
Na jaře se hlína budí,
sněženka ji nožkou studí,
našlapuje lehce,
nachladit ji nechce.

Sedíme ve dřepu, pomalu vstáváme, rukama
naznačíme rozvíjející se květ,
přešlapujeme lehce na místě,
jdeme po špičkách vpřed 4 kroky,
jdeme po špičkách vzad 2 kroky a 2 na místě.

ČMELÁK
Čmelák hraje na basu,
ve stoje i v kleče,
svlékl se až do pasu,
pot mu z čela teče.
Do trávy se překotil,
pod kytičku stinnou,
košilku si propotil
a už nemá jinou.

Napodobujeme hru na basu,
stojíme a pak si klekneme,
předvedeme svlékání trička, ťuk rukama do země
setřeme pot z čela jednou a pak druhou rukou,
sedneme si na zem na turka,
ruky tvoří nad hlavou stříšku, kolébáme se,
ovíváme se mohutně rukama,
ruky zkřížit na prsou a třeseme se zimou

BÁCHORKA (Bulatov)
Moře hoří – výheň žhavá,
nebem letí ryba dravá,

čistým polem koráb pluje,

vlk na zádi kormidluje,

liška rozkaz poňafává,
vlevo dělej obrátku, vpravo dělej obrátku,
a teď vesluj pozpátku!

ruce zdvižené nad hlavou a klátíme se ze strany
na stranu, ovíváme se,
ukážeme nahoru, zamáváme křídly, ruce před sebou spojené
vlnitě plují kupředu, pak se prsty změní v čelisti a cvakají ,
ruce pokrčené před sebou, dlaněmi dolů jdou rovně do stran,
pak se kýváme ze strany na stranu jako bárka na vodě,
ruce napnuté před sebou-oba palce nahoře-pravá ruka drží
levý palec a otáčíme se mírně doprava a doleva,
ruce jsou teď štěkající tlamičky,
ukážeme levou rukou doleva, pravou doprava,
veslujeme: ruce v pěst před sebou dolů-dopředu-nahoru, atd.

TULIPÁN A TULIPANÍ
Tulipán a tulipaní navzájem se k sobě klaní,
navzájem si sobě voní ona pro něj a on pro ni.

tleskáme a kolébáme se ze strany na stranu

STREJČEK NIMRA (Erben, Lada)
Strejček Nimra koupil šimla za půl páta tolaru,
přišel domů, popad ženu, tancoval s ní maděru.
Ten náš Matěj vyšel na frej, šel si skrze kuchyni a

Dvojice vedle sebe, drží se za ruce zkříženě před
tělem. Nácvik kroku dvojpolky, krok pato-
špičkový (pata-špička-krok-sun-krok).



vony ho celičkého děvečky tam polily.
JÁ MÁM DOMA BERANA
Tiše, tiše, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí
Já mám doma ovci, mohu dupat jak chci.
Já mám doma berana a ten dupe od rána.

Kruh, rozestup na délku paží. 1 D schoulené
uprostřed. Lezeme do středu ve sporu dřepmo.
Pochod na místě a tleskání.
Za ruce pochod vzad s přídupy.

BLEŠKA
Skáče bleška na písku, hledá, kdo je nablízku.
Kdo nejede na koni toho bleška dohoní.
Alík leží na břiše, už má blešku v kožiše!
Blecha skáče v kožichu, když je pejsek potichu
Ale když pes zaštěká, to se celá vyleká..

Skáčeme jako blecha, z dlaní ruličky na oči
(dalekohled) a rozhlížíme se vpravo a vlevo.
Napodobujeme cval koně, pak hned běh na místě,
Leh na břicho, dlaněmi podepřít bradu a kopat
nohama. Opět bleší poskoky,
zmatené pobíhání, prudké změny směru.

ZEDNÍK
Jeden, dva, tři, teď,
postavíme zeď.
Bude to zeď veliká,
máme na to zedníka.
Cihla sem, cihla tam,
Žádnou stranou nenechám!
Cihly rovně postavit,
Rovnou zeď pak budem mít.

Stojíme s D proti sobě a počítáme na prstech, na
teď tleskneme.
Ruce před tělem jdou do stran (hladíme zeď)
2 velké kruhy rukama, uchopíme ze země míče a
3x s nimi provedeme dřep,
míč držíme před sebou a otáčíme se na strany,

potom dáváme míče střídavě na sebe ve vzduchu,
můžeme s nimi vždy o sebe ťuknout

VOJÁK
Voják hlídá na strži, pušku nosí na paži.
Při cvičení s ní i běhá,
v blátě, v dešti k zemi lehá.
Plazí se s ní k cíli, trvá mu to chvíli.
Bez hluku a křiku stojí v jednom šiku.

Stojíme v řadě, zvedání pravé a levé ruky
běh vpřed,
otočit se a leh na břicho,
plazení po břiše zpět,
vztyk a postavení se na původní místo.

KOUZELNÍK
Kouzelník je kouzel znalý,
Láry, fáry, had je tady,
Z klobouku už leze ven,
my ho ale zaženem!

Rukama děláme „čáry máry“
Rukou vlníme tak, že napodobujeme hada a při
tom syčíme
vytřepeme ruce, jako když hada odháníme,
můžeme přidat "kšááá"

DUPY, DUP
Táta dupe: dupy, dup, máma cupe: cupy,
cup, babka šlape: šlapy, šlap, děda klape:
klapy, klap, vnouček ťape: ťapy, ťap.

napodobujeme odlišné typy chůze

KOČKA LEZE DÍROU
Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
nebude-li pršet, nezmoknem, nebude-li
pršet nezmoknem.

Ruce v bok, podřepy vpravo a vlevo,
točíme se doprava, pak doleva.

NA VÝLET
Na výlet my jdeme spolu,
do kopce a z kopce dolů.
Utíkáme z kopce klusem,
jak když jedem autobusem.
Utíkáme, utíkáme, na nikoho nečekáme.
Z výletu už nemůžeme, nožičkám my
pomůžeme. Jeden krok a druhý krok,
takhle půjdem domů rok.

začínáme v podřepu, přešlapujeme na místě a při
tom se zvedáme do stoje "do kopce" a opačně "z
kopce",
děti se rozběhnou po místnosti,

předkloníme se, chytíme nohy za kotníky
a takto chodíme po místnosti

LOĎKA
Ráz dva, ráz dva, rázuj vesly, abychom se
k cíli nesli. Opři vesla o vodu v

napodobujeme veslování



olympijském závodu. Ráz dva, ráz dva,
prožeň vodu, poplujeme proti proudu,
ten kdo první přistane, věnec buřtů dostane.

PROCHÁZKA S PEJSKEM
Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na
provázku, pejsku zvedej nožičku a překračuj
loužičku. Jdeme, jdeme na procházku, máme
pejska na provázku, pejsku pěkně zaštěkej, do
domečku utíkej!

vedeme dítě vedle sebe za ruku,
dítě velkými kroky překračuje "loužičku",
vedeme dítě za ruku a ono štěká, na "do domečku" se
zastavíme rozkročíme nohy a dítě po čtyřech podleze

BUBLINA
Tiše děti, novina, přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje,
přiletěla na náš dvůr, udělala prásk a bum.

chytíme se v kruhu za ruce, jdeme do středu a šeptáme
vzdalujeme se a na "letí" se otáčíme po směru kruhu
pustíme se, tleskneme, čapneme, bouchneme do země

KAŽDÁ RU ČKA
Každá ručka má prstíčky,
Zavřeme je do pěstičky.
Bum, bum na vrátka,
To je krátká pohádka.
Prstíčky si spolu hrají,
 mnoho práce nadělají.
Bum, bum na vrátka,
To je krátká pohádka.
Nožičky my taky máme, pěkně s nimi
zadupáme. Dup,dup, před vrátky, to je
konec pohádky.

sedíme naproti D, hrajeme si společně s ručkama
ukazujeme si je navzájem
dáme ručky v pěst
boucháme do kolen nebo země
zatleskáme si
hýbáme prstíkama
uděláme veliké kolo nad hlavou
boucháme do kolen nebo země
zatleskáme si
zadupeme nohama

JULIÁNKA
Juli, Juliánko, klekni na kolínko,
umývej se, utírej se, učesej se.
Podepři si bočky, chyť se za vrkočky
a vyber si z nás, koho ráda máš.

vykonáváme popsané úkony

ŠEL JANEČEK NA KOPEČEK
Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět
oveček a šestého berana se zlatýma rohama.

Lezení do kopce ve vzporu dřepmo. Zpět dolů
buď seběhnout nebo válet sudy.

TRALALA, TRALALA
Tralala, tralala, kočička se vdávala.
Tralala, tralala, pejsek si ji bral.

Otáčíme se na místě, pak 4x tleskneme,
otáčíme se na místě, pochodujeme (3 kroky)

TEČKA, ČÁRKA
Tečka, čárka, vykřičník! Sedneme si na trávník.
NA MLAT Ě (Podle toho kolik bylo mlatců, vybrali si říkadlo na 2, 3, 4 či více dob, aby jim klepání nekulhalo.)
Jeden sám: Chlop, chlop, klop, klop, tak, tak sám, sám.
Dvojice – 2/4 rytmus: Selka peče buchty s mákem, posílá je za vojákem. Taky trochu do pytlíčka, ať má husa i
slepička.
Trojice - 3/4  rytmus: Vezmi cep, pojď na mlat, dám ti chléb, dám ti plat. Dej mouky na vdolky pro naše pacholky.
Čert sedí na patře, dívá se na mlatce, chyť si ho, můj bratře!
Čtveřice – 4/4 rytmus: Čtyři strany a dvě brány, na prostředku dupy, dupy. Buchty v peci, chléb na peci. S máslem
buchty, s máslem buchty. Milej s milou řežou pilou, táta s mámou děti vedou, dědek s bábou peří derou.
Pětice – 5/4 rytmus: Pátý do pekla, jeden za druhým. Pátej vomítá, koště jen lítá. Půl páté kopy, půl páté kopy.
Šestice – 6/4 rytmus: Dej pozor a koukej, jak jdou cepy, bouchej, šestou ránu dávej,  nic ji neodkládej.
Rytmus 3 – 2 – 3: Sekera mete po mlatě
Rytmus 2 – 2 – 2,  3 – 3: Selka peče vdolky, sedlák je obrací.



BOUŘKA
Malé ruce tleskly tlesk,
tlesknou vpředu, tlesknou vzadu,
stejně rychle jako blesk.
A pak dupne jedna nožka,
jako kdyby přišla bouřka.
Po bouřce pak jistě záhy,
přijde z oblak deštík vlahý.
Zas svítí slunko jasně,
bude venku opět krásně.

Paže skrčené, tleskání do dlaní před sebou.
Paže napnuté, tleskání do dlaní střídavě před
sebou a za sebou.
Poskok, nebo více poskoků, výpon, vzpažit,
pozvolna z výponu do dřepu.
Ze vzpažení do předpažení - napodobit prsty
déšť.
Upažit, dlaně dolů, otáčení na místě.

BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK
Byl jednou jeden domeček, a v tom domečku
stoleček, na stolečku mystička, v té mystičce
rybička. Kde je ta ryba? Kočka jí snědla. Kde
je ta kočka? V lesy se zaběhla. Kde jsou ty
lesy? Na prach shořely. Kde je ten prach?
Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli jí vypili.
Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti
páni? Na hřbitově zakopáni.

Rukama nakreslit domeček (nad hlavou, od
shora do stran = střecha, dolů stěny)
pak kreslit stoleček (asi tak u pasu, v rovině
do stran a dolů), dlaněmi mističku (před
sebou jdeš dlaněmi jakoby ode dna misky po
vnějších stranách), vodička - vlnky rukama,
rybička - "propluješ" rukou před sebou, na
otázku "Kde?" pokrčit rameny a pak udělat
rybičku, kočka - fousky pod nosem, lesy -
stromek (podle fantazie, smrček zhora
pilkovitě dolů), shořely - třepotat rukou ze
strany na stranu směrem dolů, prach - "sbírat"
prach ze země (jakoby do špetky a sypat zpět
na zem), voda - rukama vlnky, voli - rohy u
hlavy, páni - zvedat klobouk jako při
pozdravu, nebo udělat před sebou nacpaný
břich, zakopání - kreslení křížku nebo hlazení
země

ŽABI ČKY
Hupky, hopky nožičky, skáčou jako žabičky.
Dáme nožky k sobě, cvičím ruce obě.
Velké kruhy, menší kroužky,
ubíhají rychle nožky.
Cupky, cupky, všichni sem,
sedneme si hned na zem.

Poskoky volně, snožmo do prostoru.
Stojíme, ruce upažit dlaněmi dolů,
kruhy v upažení rukama, pak jen zápěstím.
Běh na místě
Děti dojdou na určené místo
sednou si na zem

MEDVĚD
Prší, prší, voda kape, starý medvěd bláto šlape.
Zatočí se dokolečka a stočí se do klubíčka.

Klepeme prsty do podložky jako když prší.
Přešlapujeme z nohy na nohu, dřep.

KOS
Skok a skok, žádný krok, kos tak skáče
celý rok.

(Poskoky snožmo, malá křidélka.)
Vesele si poskakuje,

(Poskoky snožmo s otáčením.)
po žížale pokukuje,

(Otáčení hlavy vlevo, vpravo.)
zobákem ji vytahuje.

(Hluboké dřepy, vztyk se vzpřímením.)

Říkanky zaměřené na roční období



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

Dřepneme si, spojíme ruce před sebou a zvedáme
se do stoje.
Střídavě pravou a levou rukou před obličejem,
jako češeme obočí.
Stojíme, ruce spojené před sebou, klesáme do
dřepu, pak je střídavě přikládáme k pravé a levé
tváři jako když spinkáme.

TOČÍ SE VAJÍČKO
Točí se vajíčko, točí se, točí,
chyť si ho, slepičko, chyť si ho, kočí.
Točí se vajíčko, točí se, točí,
dívej se, mamičko, na klín ti skočí.

D se točí dokola své osy

D se točí se na druhou stranu
skočí M do náruče

BROUČKOVA PROCHÁZKA
Probudil se brouček malý jejku, to je krásný svět!
Maminko, když dovolíš mi, na procházku šel
bych hned.
Maminka mu dovolila, říká, jen ať pozor dá,
aby chodil pomaloučku, jinak spadne na záda.
Brouček na tu radu nedbal, rozběhl se ze všech
sil, zakopl a už to bylo, na záda se překulil.
Záda dole, nožky vzhůru, nemůže se ani hnout,
teď jen jestli má tu sílu pořádně se vyšvihnout!
Sebral sílu, vyšvihl se, a to bylo příliš snad,
otočil se jednou, dvakrát, ale na záda zas pad !́
Dlouho se tak popřevracel, to je bída - achich ach
pak to zkusil opatrně…Konečně je na nožkách!

Dřep, hlava skloněna, pomalu vstáváme.
Prosíme.

Hrozíme

Rychlé rozběhnutí se do prostoru,
po zastavení se skulíme na záda.
V lehu na zádech, nohy i ruce směřují vzhůru a
třepeme jimi.
Válíme sudy

Pomalu jdeme do stoje
Výskok.

Podzim
PODZIM
Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty
a z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátýnka,
ať si může modrou sukni ušít také maminka.

Jdeme jako v lepivém blátě. Otáčíme se na místě  se
vzpaženýma rukama a „díváme se na nebe“. Jako
sukýnku držíme za cípky a lehce se pohupujeme
v kolenou. Zvedneme D nad hlavu a to se dívá
„dalekohledem" do dáli. Opět otočka opět "sukýnka".

FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŘÍČKU
Foukej, foukej, větříčku, shoď mi jednu
hruštičku. Shoď mi jednu nebo dvě, budou
sladké obě dvě.

Ruce nahoře a klátíme se ze strany na stranu.
V upažení ruce nahoru a dolů. Ruce v bok a
otáčení trupu vpravo a vlevo. Ruce v bok a
podřepy.

DRÁČEK
Letí, dráček, letí, za ním kluci, za ním děti!
A všichni se hrnou ven, křičí jeden po druhém!

Buď utvoříme kruh, a stále rychleji se otáčíme,
nebo se otáčíme jen s D a nakonec ho zvedneme
nad hlavu a stále se otáčíme.

MYŠIČKA
Běhá myška po spíži, okolo se ohlíží,
že by ráda něco slupla, než se někdo
přiblíží. Slaninu, či chlebíček nebo sýra
špalíček. Někdo přišel! Hned se schová za
krabici jablíček.

Děti běhají po prostoru.
M si klekne na zem a  udělá "krabici". D se
schová do bezpečí.

KAŠEL
Hrozný kašel si mě našel.
Na nohy zima a v nose rýma.

Dáme ruce před ústa a napodobujeme  kašel,
až se předkláníme.
Klepeme nohama o sebe, vytřepáváme je



Ještě jednou dýchnu, potom hrozně
kýchnu!

Vytřepáváme ruce, nebo i celé tělo. Nakonec
pořádně kýchneme.

Zima - básničky a písničky
ZIMA, ZIMA, ZIMI ČKA
Zima, zima, zimička,
hází bílá peříčka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají.

Objímáme si pažemi ramena a chvějeme se zimou
rozhazujeme rukama
poskakujeme a rukama "lapáme" vločky
předvádíme "plácání" koulí dlaněmi

PADÁ SNÍH
Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních,
pojedeme z kopce dolů, narazíme na
stodolu! Bác!

Sedíme na zemi, nohy natažené, D na klíně (též
rovné nohy), natřásáme D a v rytmu říkanky. Na
závěr roznožíme a D propadne na zem.

SNĚHULÁ ČEK
Sněhuláček panáček má na hlavě
plecháček
Místo očí uhlíky a až dolů knoflíky,
Chodí, chodí bos a má dlouhý nos

Rukama naznačíme 3 koule na sobě, uděláme
rukama hrnec na hlavě, ukážeme na oči,
ukazujeme střídavě levou a pravou rukou
knoflíky až dolů, přešlapujeme z nohy na nohu,
rukama naznačíme „dlouhý nos“.

SNĚHULÁ ČEK
Válím koule sem a tam,
na velikou, malou dám,
a ke kouli nos, sedne si tam kos.

v lehu na zemi válíme sudy, vztyk, výpon na
špičky se vzpažením, prudký dřep ruce dělají
"dlouhý nos", ruce na ramena (křidélka), máváme
s nimi za současných poskoků snožmo

Rolničky
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký a nebo Děda Mráz…
Rolničky, rolničky. Co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, vánoce a sníh.
Sláva už je sníh, jedem´ na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich´.
Kouká na syna, uši napíná, co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná?
Rolničky, rolničky. Co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, vánoce a sníh.
Zvonky dětských let rozezvoňte svět těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět.
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka, vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký a nebo Děda Mráz…
Rolničky, rolničky. Co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, vánoce a sníh.
Zima
Zima, zima, zima všude je veliká, všude sníh, všecko led na t?i zámky zamyká.
Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví, severák tasil kord k útoku se hotoví.
Zima, zima, zima všude je veliká, koho sníh neh?eje, ten to rýmou odpyká.
Kdo si te? nezpívá, marn? dlan? zah?ívá, tak jdu k vám, se mnou sen, bílá záv?j, bílý den.
Zima je, zima je, zima je v lese, zima je na poli, na Štrbském plese,
z nebe si na zem pe?inu snese, koukejme se, hele?me se.
Zima je, zima je, zima je tady. Zima je ve m?st?, zima jde všady. Tatínek hubuje, d?ti jsou
rády, st?íbrem, zá?í výklady.
Zima, zima, zima na skle mráz chodí bos.Bru?oun?m, mra?oun?m mrznou uši, mrzne nos.
Chaloupkám za pár chvil, bílé ?apky nasn?ží, severák ze všech sil zvon?m fouká do v?ží.
Zima, zima, zima švihla dn?m do saní, d?tský smích na bruslích bílé vlo?ky p?edhání.
Rolni?kou zacinká zimní víla malinká. Zadýchá, zafi?í, nese v?ni jehli?í.
Zima je, zima je, zima je hezká. Vymete, zamete, tancuje, tleská, cesta i necesta, v?era i
dneska rolni?ková humoreska.Zima je, zima je, zima je ko?ka. N?kdy t? p?ekvapí, jindy si
po?ká. Zima je píse?, sn?hová vlo?ka, štrúdl, kapr, váno?ka.
Zima, zima, zima jede k nám, co by ne. Podívej bílý k??. Tak si nasko?, Martine!
Jede k nám, jede zas. Bude zima, bude mráz. Vy?uká do ledu svoji bílou koledu.
Zima je, zima je, zima je v lese, zima je na poli, na Štrbském plese, z nebe si na zem pe?inu



snese, koukejme se, hele?me se.Zima je, zima je, zima je hezká. Bude i zítra jako je dneska.
Jako ta stará písni?ka ?eská, které každý zatleská.

Říkanky pro děti na peřince

BĚŽÍ MYŠKA PO POLICI (Erben)
Běží myška po polici nese s sebou
homolici. Myško malá, maličká! Uteč,
číhá kočička – ú-tíkej, utíkej!
BĚŽÍ MYŠKA K TÁBORU
Běží myška k Táboru, nese pytel zázvoru.
A ty malá zůstaň doma a ty velká běž na
Táborskou věž!
BĚHALA MYŠKA
Běhala myška okolo bříška šup do pupíčka!
BĚŽELA MYŠKA
Běžela myška po stěně, ať se náš Vojtíšek
zasměje!

Když dítko malé na peřince ležíc se protahuje,
matka, aby se zasmálo, takto s ním zahrává: dělá
jemu po tělíčku dvěma prsty, jako když myška
běží, drobné krůčky, od nožičky přes kolínko po
bříšku až pod bradičku, nebo pod paždičko, při
tom říká:

TU ĎUBALA SLEPI ČKA
Tu ďubala slepička, tu, tu, tu. Tomu dala, tomu
nic, tomu málo, tomu víc. A ten maličký letěl frrr
do políčka na zrníčka.

D si posadíme na klín a zlehka mu klepáme do
natažené dlaně. Zamáváme rukama jako křídly.

LETĚLA BOUŘKA
Letěla bouřka okolo břouška, udělala bum
do břouška.

Kroužíme okolo pupíku a pak do něj lehce
píchneme.

VRÁNA LETÍ
Vrána letí, nemá dětí. My jich máme jako smetí.
My je máme, neprodáme
protože je rádi máme.

Překřížit ruce dlaněmi vzhůru a zaklesnout je do
sebe za palce. Ostatními prsty pohybujeme.
Hlavou „NE, NE, NE“
Pohoupáme, dáme pusinku, obejmeme.

VÁLÍM, VÁLÍM CHLÉB (Erben)
Válím, válím chléb, jestli se mi nepovede,
dám na buchtu do hřibete – buch, buch,
buch!

D leží na peřince a M je převaluje z jedné strany
na druhou, při tom říkajíc:
při posledních slovech zlehoučka D do zádíček
třikrát uhodí.

VÁLÍM, VÁLÍM CHLEBÍ ČEK
Válím, válím chlebíček,
fuk do pece, fuk z pece,
fuk do pece, fuk z pece.

Staršího kojence, který před námi leží nebo sedí,
opatrně vezmeme dlaněmi za hlavičku jemně
s ním kýváme vpřed, vzad, vlevo, vpravo na
slovo „fuk“

KOLÁ ČE
Ať nám bříško nepláče,upečeme koláče.
Na těsto si zaděláme,
pak ho pěkně vyválíme.
Na kousíčky nakrájíme
a na kousek každičký
dáme čtyři třešničky.
Toto voní mňami mňam,
to si ale pochutnám

D nám leží na klíně a M ho hladí po břiše,
na D znázorňujeme hnětení těsta,
převalujeme ho v klíně,
rukou znázorňujeme řezání po jeho těle,
poštipujeme ho po celém těle,
i na zádech,
čicháme mu k bříšku,
pusinkujeme ho.

PEKLY KÁ ČE KOLÁ ČE
Jedna Káče,
dvě Káče
pekly spolu koláče.

Nastavíme nataženou dlaň, prsty směřují nahoru loket dolů.
Nastavíme stejným způsobem obě dlaně.
Tleskáme společně s dítětem do rytmu textu, naše
obě dlaně proti oběma dlaním D.



Jedna si je chválila,

druhá si je spálila.

Tleskáme pravou dlaní proti levé dlani D,
usmíváme se, k dlani nadšeně přivoníme.
Tleskáme levou dlaní proti pravé dlani dítěte, na
slovo „spálila“ se zamračíme, dlaň odstrčíme a
dáváme všemožně najevo, že se nám „spálený
koláč“ nelíbí.

ZÁVIN
Takový, takový, bude závin makový,
hami, hami, hami, od té naší mámy.
Vyválíme, naplníme, upečeme, nakrájíme
a pak sníme.

D si lehne na záda a M jako hněte těsto, dále
naznačujeme: jezdíme válečkem po bříšku,
ťukáme rukama na bříško, přitiskneme ústa na
bříško a foukáme teplý vzduch

PEKAŘ PEČE HOUSKY
Pekař peče housky,
uštipuje kousky.
Pekařka mu pomáhá,
uštipují oba dva.

M zahýbá palcem pravé ruky a poštipujeme D po
celém těle.
M zahýbá palcem levé ruky a oběma rukama
poštipuje dítě. Dělá mňam a ruce dává k ústům.

TLUČU, TLUČU MÁK
Tluču, tluču mák, ale nevím jak. Povězte
mi, panímámo, jak se tluče mák? Aj tak
tak, aj tak tak, tak se tluče mák. Na ty
dobré koláče, které máma upeče.

Sevřenými pěstmi D narážíme na sebe.

ŠLA BABIČKA
Šla babička do městečka, koupila tam dvě
vajíčka. Udělala na nich tečku, pro dědu
vzala faječku a pro sebe rohlíček -
udělala balíček. Napíchala jehličky,
pak přidala mašličky a na konec kraječku.
Proč se směješ, chlapečku?

bouchneme pěstičkami D do zad, píchneme
prstíky, namalujeme fajfku, namalujeme rohlíček,
poplácáme dlaněmi, … dle fantazie

HOUPATI DÍT Ě (Erben, Lada)
Houpy, houpy, houpy, kočka snědla kroupy, kocour hrách na kamnách, koťata se hněvaly, že
jim taky nedaly. Houpy, houpy, houpy, byly všecky hloupy!
HOUPY, KROUPY
Houpy, houpy, houpy, kočky snědly
kroupy, koťátka se hněvaly, že jim taky
nedaly na zelenou misku aspoň trochu
hrášku. Hoja, hoja, hojky, máma peče vdolky a
tatíček chlebíček, dá nám také krajíček.

Houpeme dítě na klíně nebo leh na zádech,
rukama se chytíme za kolena a přenášíme váhu.

KŘEČEK
Milý strýčku, tečka.
Posílám ti křečka, tečka.
Křeček škrábe, kouše, lechtá
pozor ať vás neulechtá.
Zalepíme do obálky nalepíme známku,
dáme razítko a pošlem poštou.

Píšeme D prstem na záda a při slově tečka jemně
píchneme.
Škrábeme, cvakneme prsty, lechtáme,..

Pohladíme po zádech, zatlačíme, bouchneme
pěstí a za ramena jemně odstrčíme.

PŘI OBLÉKÁNÍ
Do tunelu jede vlak pomaličku, tak a tak,
kudy, kudy cestička, už je venku pěstička!
(nebo nožička)

Používáme při oblékání.

PANÁČEK PÁN
Panáček pán stojí sám!

Když se dítě poprvé postaví, vítáme je těmito
slovy.

JAK KRÁL KRALOVAL



Byl jednou jeden král, už nevím, kde
kraloval, však slavný byl.
Jak na trůn sed,
tak usnul hned,
pak vyskočil,
dokolečka se zatočil,
pak na postel sed
a usnul hned.

posadíme si dítě na klín
položíme D zády na naši hruď,
zvedneme D do výšky,
zatočíme se pomalu s D,
posadíme D na postel,
položíme ho.

KOVEJ, KOVEJ KOVÁ ŘÍČKU
Kovej, kovej kováříčku okovej mi mou
nožičku. Škráb, škráb!
Okovej mi obě, zaplatím já tobě. Škráb, škráb!

M klepe zaťatou pěstí D do nožičky a pak přejede
nehtem po chodidle.
To samé na druhé noze.

KOVEJ, KOVEJ KOVÁ ŘÍČKU
Kovej, kovej kováříčku okovej mi mou
nožičku, dám ti za to groš, budeš-li mít
málo, ještě starý koš!
ŤAPÁČEK
Šel Ťapáček po mostě, nesl pentle nevěstě,
uklouzla mu nožička, pentle vzala
vodička.

Ukazováčkem a prostředníčkem ťapeme D po
nožičce (po těle), pak mu přejedeme nehtem
zlehka po chodidle (po těle) shora dolů.

HONZA JEDE
Honza jede z kopečka, vrzají mu kolečka.
Honza jede, nemá koně,
Honza jede, táhne za ně.

D leží na zádech a M je drží za kotníky.
Dělá nožičkami pohyb jako při jízdě na kole.

Za nožičky zatáhne.
PUSINKA JE NA PAPÁNÍ
Pusinka je na papání,
a nosánek na čmuchání,
očka, aby viděla, ouška, aby slyšela.

Jemně se dotýkáme obličeje dítěte.

ZAMYKÁM, ZAMYKÁM LES
Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo
nevlez, ani dědek, ani bába, ani kočka, ani
pes. Vleze-li sem dědek, ať je z něho
dudek. Vleze-li sem bába, ať je z ní žába.

Na čele D kroužíme bříškem prstu po směru
hodinových ručiček. Používáme před spaním.
Můžeme obměňovat podle toho co D prožilo a
zařadit stresující události, které se tímto
zaříkadlem odreagují a v noci se už D nezdají.

KOSTELÍ ČEK (Erben)
„Tuto jest oltáříček.“
„To jsou světýlka.“
„To jsou polštaříčky.“
„Tu je zvoneček – cilink cink! Cilink cink!“
„Tu jsou ministranti.“
„Tu je kaplička, v ní lidičky a pan páteříček.“
„A tu jsou varhánky – tu se měchy
natahují – a zde se hraje.“

Když se D provaluje na peřince, hrává s ním
matka takto: hladí mu čelíčko řkouc:
zakryje mu rukou očka:
pohladí mu líčka:
zatahá mu zlehoučka za nosíček:
vezme ho za ouška:
ukazuje na ústka, na zoubky a na jazýček:
přejede rukou po tělíčku  a mírně potahuje za ručičky a
za nožičky: při posledních slovech zlehka na prsíčkách a
pod bradičkou polechtává, až se dítě hlasitě zasměje

KOSTELÍ ČEK
Tuto je oltáříček, to jsou dvě světýlka, to
jsou polštářky, tady je kazatelna a tady je
zvoneček cingi-lingi, cingi-lingi!

Pohladíme čelo, prsty sjedeme na oči, pak
pohladíme tváře, vezmeme za bradičku a nakonec
zataháme za nos.

ROSTE, ROSTE LESÍČEK
Roste, roste lesíček,
pod lesíčkem silnička,
pod silničkou svíčičky,
pod svíčkami smrky,

Dotýkáme se vlásků dítěte,
čela,
očí,
nosu,



pod smrkama hamy,
pod hamama bery,
pod berama kleky,
pod klekama chody,
pod chodama černá zem.

pusy,
rukou,
kolen,
chodidel,
popleskáme D po chodidle.

HÁDANKA
Je houští, pod houštím srnčí, pod srnčím
lesk, pod leskem blesk, pod bleskem
smrk, pod smrkem jedle, pod jedlí berle,
pod berlami kleky, pod klekama fleky.

Dotýkáme se D vlásků, obočí, očí, tváří, nosu,
pusy, rukou, kolen, nakonec popleskáme D po
chodidlech.

KDYŽ PŮJDEŠ NA BRAMBORY
Když půjdeš na brambory, jestli tě nikdo
nevidí, tam koukej, tam koukej, když
nikoho neuvidíš, kopej, kopej, kopej, a
když někoho uvidíš, honem utíkej, utíkej,
utíkej. A tady se schovej. Až tě nikdo
neuvidí, opatrně vylez a můžeš jít zase na
brambory.

Zataháme zlehka D za nos doprava, doleva,
dolů,
 dopředu. Nakonec běžíme prsty od nosu schovat
se pod paži. Hra se znovu opakuje.

KOZA LÍZA
Dupy, dupy, nožky, nohy, koza Líza ta má
rohy. Trky, trky, takhle trká, do Aničky
pořád strká. Cupy, cupy, zelí chroupá,
koza Líza není skoupá, o zelí, o zelí hned
se s tebou rozdělí.

Potahujeme D za nožičky nebo s nimi dupeme,
z prstů si na čele uděláme růžky a šťoucháme do
tělíčka (jméno nahradíme skutečným jménem D),
„okusujeme“ D, dáme mu  pusinku.

BERANY, BERANY, DUC
Máme doma berana a ten trká rohama,
berany, berany, berany, berany, berany, duc!

Blížíme se s úsměvem čelem proti čelu D. Pak se
zlehka oťukáváme. Na „duc“ je silnější trkanec.

ESKYMÁCKÉ PUSINKY
Eskymáci, to jsou máci, ti když nemaj žádnou
práci, sundají si holinky, dávají si pusinky.

Chytíme D za kolena a  sjedeme mu po nohou až
k palcům.Třeme nos o nos.

FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŘÍČKU
Foukej, foukej, větříčku, shoď mi jednu
hruštičku. Shoď mi jednu nebo dvě, budou
sladké obě dvě.

D držíme ručky nahoře sevřené v pěst a klátíme
jimi ze strany na stranu. Do jedné pěstičky
foukneme a přitáhneme ji k sobě pak do druhé a
okusujeme je.

MECHOVÁ
V zeleném lesíčku hledám, hledám mech, jestli
já ho najdu, spát mě na něm  nech. Chrrr, chrrr.

Prohledáváme vlásky D. Pak položíme
ukazováček a prostředníček na obočí D (mech).
Chrápeme a prsty zlehka zvedáme nahoru při
nádechu a dolů při výdechu. Když D zavrtí
hlavičkou prsty se probudí, nespokojeně zamručí
převalí se a za chvíli zase chrápou dál.

KOCOUR DAREBÁK
To je louka, to je les, to je kočka, to je pes, tady
darebák kocour oknem vlez.

Pohladíme D po čele, prohrábneme vlásky,
zataháme za pravé ouško, za levé ouško,
vyplázneme na D jazyk. Čekáme že nás napodobí.

DOMEČEK
To je střecha, to jsou dvě světylka, to jsou dvě
peřinky, tady jsou dvířka, a kdo chce navštívit
domeček, zazvoní na tenhle zvoneček, cingiling,
cingiling.

Pohladíme  D čelo, víčka, tváře,  pusinku
otevřeme, zavřeme, zmáčkneme nos.

ZIMA BYLA
Zima byla, bláto bylo, cikáně se narodilo. Zima
je, bláto je, cikáně už tancuje.

Tiskneme D k sobě, jakože je nám zima,
pohoupáme miminko na rukou, zatočíme se s ním
dokola.



Říkanky pro pět prstů

PACI, PACI, PACI ČKY (Erben) – D se učí třepat nebo plácat ručkama
Paci, paci pacičky táta koupil střevíčky a maminka pásek za myší ocásek.
Paci, paci pacičky táta koupil botičky a maminka metličku na plačtivou holčičku.
Třepám, třepám ručičky,táta koupil botičky, aby nožky běhaly a ručičky třepaly.
Čundy, čunky, čundičky, dal nám pán Bůh ručičky, aby ručičky dělaly a nožičky běhaly.
Paci paci roučky, půjdem na paloučky, skrze Čechy do Němec Majdalence pro věnec.
(Čáp, čáp, čapušky, pojedeme na hrušky a z hrušek do Němec Jeníčkovi pro věnec.)
Třepy, třepy ručičky dej nám pán Bůh žemličky, po žemličkách pápy, podělíme čápy. Kde
jsou ty čapata? Odletěla na vrata. Kde jsou ty vrata? Shořely na prach. Kde je ten prach?
Voda ho vzala. Kde je ta voda? Vůl ji vypil. Kde je ten vůl? Panna ho snědla. Kde je ta
panna? Na krchově  pochována.
ČÁP, ČÁP, ČAPUŠKY
Čáp, čáp, čapušky, pojedeme na hrušky a
z hrušek na hrnce naší Andulince.
Koupíme jí hrneček, dá nám plný trneček.
Koupíme jí mísečku, dá nám chleba
skývečku.

D sedí zády k nám na klíně a tleskáme ručkama.
Na „hrnce“ přestaneme tleskat a uděláme
z rukou kruh – D sedí v hrnci.
Malíčky dlaní dáme s sobě a z prohnutých prstů
vytvoříme „hrneček“.
Pokrčíme prsty levé ruky, obejmeme je pravou a
ze spojených rukou vznikne „skýva chleba“.

PACI, PACI, PACIČKY
Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky
a maminka pásek za myší ocásek
a babička čepičku
za tu černou slepičku.

tleskáme,
roztáhneme ruce,
ruce dáme D nad hlavu jako stříšku,
zvedáme ruce v lokti jako křídla.

PACI, PACI, PACIČKY
Paci, paci, pacičky, mám malinké ručičky. Na
práci jsou ještě malé, to je věru k pláči, ale
mámě kolem krku moje ruce stačí.

tleskáme, děláme NE NE NE a prohlížíme si je,
obejmeme se kolem krku

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!

tleskáme,
ťapeme nožičkami,

ukazujeme

očucháváme miminko
ABECEDA (Erben)
A-B-C-D, kočka přede, kocour motá, pes
počítá, kolik nití do desíti.

Děláme „moty, moty“

ŠIJU BOTY (Erben)
Šiju boty do roboty, nemám chleba ani
sejra, kočka mně to všechno snědla –
udělala kšc do mlejna.

D točí prstem jedné ručky okolo prstu ručky
druhé, na způsob mlýnku. Na „kšc“ roztáhne obě
ručky, jako když švec vytahuje dratev.

PĚT PRSTÍČKŮ
Vařila myšička kašičku na zeleným
rendlíčku. Ten vařil, ten smažil, ten pek,
ten jed, na toho se nedostalo a běžel a
běžel a běžel – až tadyhle se schoval
VAŘÍ MYŠKA KAŠI ČKU (Erben)
Vaří myška kašičku na zeleným rendlíčku, Chůva vezme D za ručičku a jezdíc mu po dlani



přijde dětí jako smetí, každýmu dá kousíček,
až je prázdný rendlíček.

do kolečka prstem, jako když na rendlíčku kaši
mích, při tom říká:

MYŠKA A PĚT PRSTŮ  (Erben)
Běžela myška okolo mlejna, ukradla tam
kousek sejra: tomu dala – tomu dala – tomu
dala – tomu dala – jenom tomu nedala, a ten
říkal: „Jak jsem maličkej, tak to na tě povím!“
a běžel, běžel, běžel – až tuhle zaloktal.

Zpočátku se D prstem po dlani do kolečka jezdí,
potom se vezme jeden prstíček po druhém, od
palečka počnouc, jako by je počítal, a malíčkem
zlehoučka se zatřepá, konečně se běží rychle
dvěma prsty po ručce až pod paždíčko.

VAŘILA MYŠI ČKA KAŠI ČKU
Vařila myšička kašičku, na zeleným rendlíčku. Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic a
na toho nejmenšího nezbylo tak šup do komůrečky na homoličky, tam se napapal.
Kolečko, kolečko, v tom se narodilo zlaté prasátko: ten je zabil, ten je pařil, ten je vařil, ten je
pek a ten maličký to všechno sněd.
Tu ďubala kurka, tu, tu, tu. Tomu dala, tomu nic a ten plakal a ten skákal a ten malučký frr
do polečka na zrnečka.
KMOTRA STRAKA (Bulatov)
Kmotra Straka kaši vařila, na práh přiskákala, hosty svolávala: „Hosté, přilétněte, kaši
ochutnejte!“ Hosté se slétali, na práh si sedali. Kmotra Straka všechny pohostila, kaší
nakrmila: tomu dala, tomu dala, tomu dala, tomu dala, a tomu nedala: že pro dřevo nechodil,
ani v peci netopil, ani vodu nenosil … Popili, pojedli, kšš! Už jsou na jedli, na vršek usedli,
písničku zpívali, vyprávět začali, u koho snídali.
PĚT LIŠTI ČEK
Pět lištiček přiskákalo, pět lištiček
přichvátalo.
První v kamnech zatopila,
druhá rendlík postavila,
třetí kaši uvařila,
čtvrtá cukrem posypala,
pátá volá: „Hošíčku, pojď jíst kašičku a
nespal si hubičku.

Střídavě klademe prsty na stůl v rychlém tempu
a z druhého konce stolu s nimi přiskakujeme k D
překřížíme prsty a předvádíme škrtání sirkami
natažená dlaň symbolizuje rendlík
ukazováček druhé ruky na dlani D vaří kaši
ocukrujeme
ohnutým ukazováčkem lákáme
 natažený ukazováčkem hrozíme

POMÁHÁME DOMA
Tenhle tatíček nese koš vajíček.
Tahle maminka štípá polínka.
Tahle babička motá klubíčka.
Tenhle děda brýle hledá.
Tohle malé miminko pohoupáme malinko.

Na ohnutém palci jako neseme koš.
Ukazováčkem pr. ruky sekáme prsty levé ruky.
Prostředníček se točí.
Prsteníčkem lechtáme D po celém těle.
Malíček pr. ruky pohoupeme v levé ruce.

PĚT INDIÁN Ů
První je náčelník, druhý válečník, třetí zloděj
koní, čtvrtý kovboje honí a ten pátý malý kluk
ztratil v křoví nový luk.

Popotahujeme jednotlivé prsty.

CO JSOU PRSTY (Erben)
To je táta, to je máma, to je dědek, to je
bába, to je vnouček, malý klouček.

Uchopíme dětskou ručku a bereme za konce
jeden prstíček po druhém.

Toto je paleček, ten je jak váleček, tento trhá švestky, ten vybírá pecky, tento žaluje mamince.
PALEČEK A JEHO KAMARÁDI
Mámo, usmaž koblížky!
Až mi dojdeš na šišky, nemám už čím
topit, synku, dělej něco pro maminku!
V lese, bum, bum, bum, šiška jako dům,
za ní druhá, potom třetí z vysokého
stromu letí.
Paleček je dávno v lese, sám však šišku

(Hrubín)
Prosíme.
Vztyčeným ukazovákem pohrozíme.

Stoupneme si na židli a házíme z výšky šišky na
zem.

Palec bříškem dolů přiběhne k jedné šišce a



neunese.
Jde okolo školáček jménem
Ukazováček. Okoukne ji, pak se sehne,
ale šiškou ani nehne.
Zavoláme Prostředníčka: Prostředníčku,
pomoz nám! Chlapečkovi zrudla líčka:
Nadarmo se namáhám!
Zavoláme Prsteníčka: Prsteníčku, tak co
ty? Chlapečkovi zrudla líčka: Šiška dělá
drahoty.
Zavoláme na Malíčka: Pojď, Malíčku,
pomoz nám! Malíček je chytrá hlava,
kamarádům rady dává:
Ty jdi sem a ty jdi tam, čekejte, až zavolám.
Tak, teď! Hej rup! Už ji nesem…
Vracejí se domů lesem. Máma jim dá za
šišku plnou mísu koblížků.

snaží se ji zvednout.
To samé s ukazováčkem.

To samé s prostředníčkem.

To samé s prsteníčkem.

Natažený malíček se hýbá.

Prsty společně zvednou šišku a nesou ji domů.

Koblížek je druhá ruka, kterou prsty okusují.

PRSTÍKY
První, ten je ještě malý, druhý zlatem
omotali, třetí dlouhý jako had, čtvrtý
ukazuje rád, pátý tlustý jak dva prsty.

Uchopíme dětskou ručku a bereme za konce
jeden prstíček po druhém, začínáme od malíčku.

VŠECHNY MOJE PRSTY
Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti.
Spočítám je hned: jedna, dvě, tři, čtyři, pět.

Zatřepeme prstíky, sevřeme je v pěst,
ukazujeme palec, ukazováček, ….

PRASÁTKA
První malé prasátko, šlo do města na trh. Druhé
malé prasátko, to byl jeho bratr. Třetí malé
prasátko snědlo deset housek. Čtvrté malé
prasátko jenom malý kousek. Páté malé
prasátko ztratilo se v lese. Naříkalo, kví, kví,
kví, že už nenajde se.

Uchopíme dětskou ručku a bereme za konce
jeden prstíček po druhém, začínáme od palce.

ZVÍŘÁTKA
Brum, brum, medvěd bručí,
bzum, bzum, čmelák bzučí,
mňau, mňau, kočka mňouká,
hú, hú, sova houká, bé, bé, ovce bečí,
mé, mé, koza mečí, kvá, kvá, žába kváká,
krá, krá, vrána kráká, hop, hop, jelen skáče,
uáá, uáá, dítě pláče.

Každý prst symbolizuje jedno zvířátko.Začínáme
od pravé ruky. Místo slova dítě, můžeme použít
jméno svého dítěte a při vyslovení jeho jména ho
začít chovat a utěšovat.

CO DĚLAJÍ PRSTY (Erben)
Ten vaří, ten smaží, ten peče, ten říká: dej mi kousek, ten odpoví: matla, matla,matlafousek.
Vařím, vařím kašičku na tom malým rendlíčku: ten vaří, ten smaží, ten peče, ten jí, ten říká:
mrňousek, dej kousek!
HLADOVÝ MATLAFOUSEK
První vaří, druhý smaží, třetí peče,
čtvrtý krájí, pátý na peci se válí,
volá na kamarády: „Bříško kručí hlady,
přineste mi kousek, já jsem malý
mrňousek, hladový matlafousek.“

D sevře ruku v pěst a M natahuje postupně jeho
prsty. Na závěr malíček pravé ruky leží na levé
dlani a pohybuje se.

HOLA, HOŠI, HOLA
Hola, hoši, hola, maminka nás volá. Palec levé ruky se hýbe. Přibíhá pět prstů pravé



Ty jdi zamést podlahu,
ty jdi přerýt zahradu,
ty natrhej kytičku,
ty dej na ni mašličku,
a ty,  malý mrňousku, dojdi mámě pro
housku.

ruky. Palec pr. ruky na stole zametá,
ukazováček se zarývá do stolu,
prostředníček se zvedá od desky stolu,
prsteníček zavazuje,
malíček spěchá do podpaždí.

VÝLETNÍCI
Vydalo se na výlet trpaslíčků malých pět.
První panáček sednul na vláček.
Druhý vyplul lodí.
Třetí vzducholodí.
Čtvrtý odjel autobusem
a ten malý chudinka musel běžet klusem.

Pohybujeme všemi prsty.
Pohybujeme palcem a děláme ššš, ššš, ššš,
ukazováčkem děláme houpavé pohyby,
prostředníček zvedneme nahoru,
prsteníčkem brm, brm, brm,
malíček běhá po těle D.

HOSTINA
Tlusťoch palec sní bednu vajec,
šibal ukazováček olizuje máček,
čahoun prostředníček dá si tvarožníček,
fešák prsteníček dá si chlebíček
a ten malý malíček jenom bumbá čajíček.

palcem olizujeme bříška prstů druhé ruky,
ukazováčkem přejíždíme D po obočí,
prostředníčkem klepneme D na nosík,
prsteníček okusuje D ouško, prostrčíme
pal.druhé ruky mezi uk. a pros. jako dudlík pro
malíček

CO JÍME
Tlustý děda snědl chleba, tenká babka
chroustá jabka, velký táta hlady kráká, milá
máma meloun hamá a náš malý Jeníček
ožižlává perníček.

Popotahujeme prsty, začínáme palcem.

CO PIJEME
Děda pije pivečko, babička zas kávu, táta má
rád vínečko a  maminka šťávu. A ty, malá
Aničko, poběž k mámě pro mlíčko.

Popotahujeme prsty, začínáme palcem.

PĚT ŘEMESLNÍK Ů
Bum, bum, bum, bum, bum, bum,
pět panáčků staví dům.
První cihly dováží,
druhý písek přesýpá,
třetí kůly zaráží,
čtvrtý s vodou pospíchá,
a ten malý maltu míchá, mračí se a stále
vzdychá, že ho v botě něco píchá.

Klepeme prsty pravé ruky do stolu.

Palec na sebe naloží ostatní prsty,
ukazovák se pohybuje směrem nahoru a dolů,
prostředníček klepe do natažených prstů lev. ruky,
prsteníček utíká po stole, palec s uk. drží vědro,
malíček se otáčí, pak se opře o stůl a  poskakuje po
stole, nakonec ho pofoukáme.

OŽENIL SE PTÁČEK
Oženil se ptáček, malý jarabáček.
Přišla paní vrána, na housličky hrála.
Přišel pan jelínek, přinesl koš malinek.
Přišel pan zajíček, přinesl koš vajíček.
Přišla kmotra liška a s ní slečna myška.
Myška v krásné parádě tancovala po hlavě.

překřížíme palce obou rukou, pohybujeme ostatními
prsty a napodobujeme tak ptáka,
rozevřeme dlaň a ťukáme do palce,
na ukazováček,
na prostředníček,
do prsteníčku a malíčku,
malíček se otočí bříškem dolů a tancuje po těle D

PĚT MUZIKANT Ů
To je bambulínek, hraje na bubínek,
ten hraje na flétnu, ten hraje na harfu,
ten hraje na kytaru,
a ten malý kavalír hraje mámě na klavír.

palec ťuká do stolu
ukazujeme pohyby typické pro ten který nástroj,
pak ruce položíme na stůl, klavír budou naše
prsty na které si zahraje malíček D

BOUUDO, BOUDIČKO
Myška Hrabalka domek hledala,
boudičky v lese se proto zeptala:

V roličce od toaleťáku jsou natlačeny prsty:
ukaz., prostř. a prste. Malíček, ťuká na boudu:



„Boudo,  boudičko, venku už se stmívá,
pověz mi, pověz, kdo v tobě bývá?“
„Já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček a
já slípka Kdákalka. Pojď, Hrabalko, dál,
místa nemáme moc, ale přečkáme tu
spolu noc.“
Žili tam spolu celý rok, když tu se ozval
strašný krok a na boudičku medvěd buší,
zvířátka něco zlého tuší. Vyběhla honem
na louku, medvěd rozdupal chaloupku.
Z boudičky zbyla hromádka, jinou si
postaví šikovná zvířátka.

Prsty v roličce se postupně zahýbají.

Malíček se nacpe k ostatním prstům do roličky.

Palec klepe do roličky.

Palec rozmačká roličku.

Dáme novou krabičku.
NAŠE KOČKA STRAKATÁ
Naše kočka strakatá, měla čtyři koťata.
Jedno černé, druhé bílé, třetí žluté roztomilé
a to čtvrté strakaté po mamince okaté.

Palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček,
malíček.

Říkanky pro hopsání na klíně a na zádech

JAK SE JEZDÍ (Erben)
Tak hle jedou mladí páni, tak hle jedou
staří páni, tak hle jedou husa-husa-husa-
husa-husaři.

Posadí chlapečka na koleno jako na koně a
kolenem potřásajíce říkají:

TAKHLE JEDOU PÁNI
Takhle jedou páni, po rovince, po rovince,
takhle jedou kmáni, po dolince, po
dolince, takhle jedou husaři, na rozbitým
trakaři.

Natřásáme D na klíně málo, víc, mohutně.

TAKHLE JEDOU MLADÍ PÁNI
Takhle jedou mladí páni,
takhle jedou staří páni,
takhle jedou tataři na rozbitým trakaři.
Takhle jedou páni, takhle jedou dámy, tak
sed-lá-ci da-re-bá-ci. Takhle jedou páni takhle
jedou dámy, tak sed-lá-ci přes ka-me-ní.

Jemné natřásání na kolenou,
prudší natřásání,
velké výskoky na klíně,

na jednotlivé slabiky stupňujeme výskoky D na
našich kolenou.

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, D 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)

HOPSA
Hopsa, hopsa, hopsasa, koza nemá ocasa, má ho jenom koneček, co zakrývá bobeček.
JEDE RYTÍŘ NA KONI
Jede rytíř na koni, nikdo ho nehoní. Hopsa hejsa hopsasa, ten se pěkně natřásá.
KONÍ ČEK
Sedneme si na koníčka,
pojedeme do lesíčka.
Pojedeme do polí,
když spadneme tak to nebolí.

M dřepí, D jí sedí na klíně, drží je za ruce a
pohupuje se, jakoby jelo na koni.

Vyklopí dítě na zem, nebo spadnou společně.
HOUPY, HOUPY, HOUPINKY



Houpy, houpy, houpinky, koníček je
malinky. Kampak na něm pojedem? Po
ulici z města ven. Celý den jsme na něm
jeli, ale nic jsme neviděli. Jen dva pejsky
bez ocásku přivázané na provázku. Velký
štěkal: Hafy haf a ten malý: Ňafy, ňaf.

D natřásáme na klíně a přidržujeme je za ruce aby
nespadlo. „Hafy, haf“ řekneme D do pravého
ouška a vykoukneme na něj zprava, na „ňafy,
ňaf“ totéž zleva.

HOUPY, HOUPY, HOUPY
Houpy, houpy, houpy, co si žabák koupí?
Koupí on si za kačku velikánskou
klouzačku. Po klouzačce do rybníčka veze
klobouk pro vodníčka. Žbluňk!

D natřásáme na klíně a potom ho po natažených
nohou svezeme dolů na zem. Nebo ležíme na
zádech, D leží na našich skrčených nohou, držíme
je za ruce, houpeme ho, potom nohy zvedneme D
se posadí a sjede na naše břicho.

HOUPY, HOU
Houpy, hou, houpy, hou, sluníčko je za horou,
houpy, hou, houpy, hou, ovečky už z pastvy jdou.
Houpy, hou, houpy, hou, pes je vede, houpy,
hou, houpy, hou, Jana jede tátovi na kolenou.

Pohupujeme s D nebo ho nakláníme zleva doprava a
naopak, pohupujeme s D dopředu a dozadu a naopak,
zlehka D natřásáme na kolenou,
D vyskakuje na kolenou

KADLA, KADLA
Kadla, Kadla, Kadla, Kadla z půdy spadla,
natloukla si koleno o dubové poleno.

D natřásáme na klíně zády k sobě a pak ho
necháme opatrně spadnout na kolena.

SPADLA MOUCHA DO CAPOUCHA
Spadla moucha do capoucha, natloukla si
koleno, tři neděle naříkala, tuze ji to bolelo.

D natřásáme na klíně zády k sobě a pak ho
necháme opatrně spadnout na kolena.

SKÁKEJ, SKÁKEJ, MEDV ĚDE
Skákej, skákej, medvěde, čert  pro tebe pojede,
s roztrhaným měchem stojí za ořechem,
s drátovaným talířem budeš v pekle malířem.

D natřásáme na klíně zády k sobě.

ANTOŠI, ANTOŠI
Antoši, Antoši, máš kocoura na koši.
Kocour spadne z koše, porazí Antoše.

D si posadíme na záda, rukama se nás drží kolem krku a
nohama v pase. Rukama ještě jistíme aby nespadlo.
S dítětem běháme po místnosti  a snažíme se je setřást.
Dřepneme, dítě stojí na zemi a pak společně spadneme.

Říkanky do vody

VODA, VODA, VODI ČKA
Voda, voda, vodička, ryba, rybka, rybička,
žába, žabka, žabička, udělala žbluňk!

plácání do kolen, plácání do ramen,
tleskání, plácnutí do vody

ČERTE, ČERTE, ČERTÍKU
Čerte, čerte, čertíku, černá kočka na mlíku.
Čaruj, čaruj, vyčaruj mi, čokoládu z perníku.

Mícháme vodu prstem
obě ruce hladí vodu

MÁCHÁM, MÁCHÁM PRÁDLO
Máchám, máchám prádlo,
nezdržuj mě Madlo.
Až to prádlo vymácháme,
na šňůru ho pověsíme.
Vítr do něj foukne,
A do vody žbluňkne!

Dítě „mácháme“ ve vodě, ze strany na stranu,

D ponořujeme (nahoru a dolů)

otáčíme se s ním.

HASTRMANE TATRMANE
Hastrmane tatrmane dej nám kůži na buben,
budeme ti bubnovati až polezeš z vody ven.

Plácáme rukama do vody

PLAVE RYBA
Plave ryba po rybníčku, nemá žádnou Držíme D ze strany za hrudníček a „plaveme



pokladničku. Kam penízky ukládá, na
břicho a na záda.

s ním“

KROKODÝL
Krokodýl zas v řece Nil, na záda se položil.
Ponořil se na vodičku, aby usnul pomaličku.

D držíme pod hlavičkou a zádíčkama a „plaveme
s ním“ na zádech.

Oblíbené básničky s ukazováním

VRABEČEK
Letí, letí vrabeček, v zobáčku má drobeček,
do hnízdečka sedne, svá křidélka zvedne.
Čimčarara, čim, čim, čim,
čím své děti nakrmím?

Běh po prostoru, ruce mávají.
D „zaletí na značku“ (kroužek, plyšák), dřepne si,
dlaně na ramena (jakoby složilo malá křidélka),
poskakuje v podřepu a mává „křidélky“

KAČENKA
Kačenka se kolíbala, na cestu se nedívala.
O kamínek brk, zlámala si krk.

Ve dřepu jdeme dopředu s roztaženýma rukama,
kolíbeme se a máváme. Na konci se svalí na zem.

MEDVĚD TANČÍ
Medvěd tančí, k tomu bručí,
medvíďátka tančit učí.
Táta tančí, hlavou kývá, maličký se na to dívá.

Stoj rozkročný a kýváme se ze strany na stranu,
otáčíme se ve stoji rozkročném dokola.
Stoj rozkročný a kýváme hlavou, dřep.

OSLÍČEK
Oslíček si kývá hlavou,
pokukuje po mně stranou.
Jen se nesměj oslíčku, ukroutíš si hlavičku.

Kýváme hlavou dopředu (ano),
otáčíme hlavou vlevo a vpravo (hlava rovně),
kroužíme hlavou dokola.

BUDÍK
Ten náš budík divná věc,
nejí, nespí, tiká přec.
Tiky, taky, tiky taky,
když já nespím, nespi taky!

Turecký sed, ruce na tvářích, hlava se uklání ze
strany na stranu, ruce v týl a otáčet trup vlevo,
vpravo, lokty máváme vpřed a vzad, boucháme
do země.

DOMEČEK
Bumtarata, bum, bum, bum,
postavíme velký dům.
K tomu malou stodolu,
budeme žít pospolu.

Turecký sed, D v klíně, boucháme do kolen.
Obloukem zvedneme ruce nad hlavu – stříška.
Naznačíme čtvereček před tělem,
obejmeme D a pomazlíme se s ním.

PAŠA
Sedí paša na trůnu, má na hlavě korunu.
Jak se paša protahuje,
koruna mu poskakuje, až udělá bác!

Turecký sed, D v klíně. Propletené prsty složíme
na hlavu. Takto se ukláníme ze strany na stranu a
ruce protahujeme vlevo a vpravo. Potom spojené
ruce vytahujeme nahoru, nakonec ruce sjedou
s bouchnutím k zemi.

HONZÍK
Honzík sedí za pecí, na plotnu se dívá,
Jak tam čerstvý lívanec, veselou si zpívá.
Honzík ani nemuká, sedí hezky tiše,
Tenhle už je desátý, devět už je v břiše.

Sedíme, spojením ukaz.a palce vytvoříme velké oči
na levé dlani děláme kroužky pravou dlaní,
před rty dáme ukazovák, sedíme,
ukážeme deset prstů, pohladíme si bříško.

ČMELÁK
Čmelák hraje na basu,
ve stoje i v kleče,
svlékl se až do pasu,
pot mu z čela teče.
Do trávy se překotil,
pod kytičku stinnou,
košilku si propotil

Napodobujeme hru na basu,
stojíme a pak si klekneme,
předvedeme svlékání trička, ťuk rukama do země
setřeme pot z čela jednou a pak druhou rukou,
sedneme si na zem na turka,
ruky tvoří nad hlavou stříšku, kolébáme se,
ovíváme se mohutně rukama,



a už nemá jinou. ruky zkřížit na prsou a třeseme se zimou
BLEŠKA
Skáče bleška na písku, hledá, kdo je nablízku.
Kdo nejede na koni toho bleška dohoní.
Alík leží na břiše, už má blešku v kožiše!
Blecha skáče v kožichu, když je pejsek potichu
Ale když pes zaštěká, to se celá vyleká..

Skáčeme jako blecha, z dlaní ruličky na oči
(dalekohled) a rozhlížíme se vpravo a vlevo.
Napodobujeme cval koně, pak hned běh na místě,
Leh na břicho, dlaněmi podepřít bradu a kopat
nohama. Opět bleší poskoky,
zmatené pobíhání, prudké změny směru.

ZEDNÍK
Jeden, dva, tři, teď,
postavíme zeď.
Bude to zeď veliká,
máme na to zedníka.
Cihla sem, cihla tam,
žádnou stranou nenechám!
Cihly rovně postavit,
rovnou zeď pak budem mít.

Stojíme s D proti sobě a počítáme na prstech, na
teď tleskneme.
Ruce před tělem jdou do stran (hladíme zeď)
2 velké kruhy rukama, uchopíme ze země míče a
3x s nimi provedeme dřep,
míč držíme před sebou a otáčíme se na strany,

potom dáváme míče střídavě na sebe ve vzduchu,
můžeme s nimi vždy o sebe ťuknout

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

Dřepneme si, spojíme ruce před sebou a zvedáme
se do stoje.
Střídavě pravou a levou rukou před obličejem,
jako češeme obočí.
Stojíme, ruce spojené před sebou, klesáme do
dřepu, pak je střídavě přikládáme k pravé a levé
tváři jako když spinkáme.

TOČÍ SE VAJÍČKO
Točí se vajíčko, točí se, točí,
chyť si ho, slepičko, chyť si ho, kočí.
Točí se vajíčko, točí se, točí,
dívej se, mamičko, na klín ti skočí.

D se točí dokola své osy

D se točí se na druhou stranu
skočí M do náruče

BROUČKOVA PROCHÁZKA
Probudil se brouček malý jejku, to je krásný svět!
Maminko, když dovolíš mi, na procházku šel
bych hned.
Maminka mu dovolila, říká, jen ať pozor dá,
aby chodil pomaloučku, jinak spadne na záda.
Brouček na tu radu nedbal, rozběhl se ze všech
sil, zakopl a už to bylo, na záda se překulil.
Záda dole, nožky vzhůru, nemůže se ani hnout,
teď jen jestli má tu sílu pořádně se vyšvihnout!
Sebral sílu, vyšvihl se, a to bylo příliš snad,
otočil se jednou, dvakrát, ale na záda zas pad !́
Dlouho se tak popřevracel, to je bída - achich ach
pak to zkusil opatrně…Konečně je na nožkách!

Dřep, hlava skloněna, pomalu vstáváme.
Prosíme.

Hrozíme

Rychlé rozběhnutí se do prostoru,
po zastavení se skulíme na záda.
V lehu na zádech, nohy i ruce směřují vzhůru a
třepeme jimi.
Válíme sudy

Pomalu jdeme do stoje
Výskok.

PODZIM
Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty
a z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátýnka,
ať si může modrou sukni ušít také maminka.

Jdeme jako v lepivém blátě. Otáčíme se na místě  se
vzpaženýma rukama a „díváme se na nebe“. Jako
sukýnku držíme za cípky a lehce se pohupujeme
v kolenou. Zvedneme D nad hlavu a to se dívá
„dalekohledem" do dáli. Opět otočka opět "sukýnka".

FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŘÍČKU
Foukej, foukej, větříčku, shoď mi jednu
hruštičku. Shoď mi jednu nebo dvě, budou
sladké obě dvě.

Ruce nahoře a klátíme se ze strany na stranu.
V upažení ruce nahoru a dolů. Ruce v bok a
otáčení trupu vpravo a vlevo. Ruce v bok a
podřepy.



DRÁČEK
Letí, dráček, letí, za ním kluci, za ním děti!
A všichni se hrnou ven, křičí jeden po druhém!

Buď utvoříme kruh, a stále rychleji se otáčíme,
nebo se otáčíme jen s D a nakonec ho zvedneme
nad hlavu a stále se otáčíme.

SKÁKEJ, SKÁKEJ, MEDV ĚDE
Skákej, skákej, medvěde, čert  pro tebe pojede,
s roztrhaným měchem stojí za ořechem,
s drátovaným talířem budeš v pekle malířem.

D natřásáme na klíně zády k sobě.

MYŠIČKA
Běhá myška po spíži, okolo se ohlíží,
že by ráda něco slupla, než se někdo
přiblíží. Slaninu, či chlebíček nebo sýra
špalíček. Někdo přišel! Hned se schová za
krabici jablíček.

Děti běhají po prostoru.
M si klekne na zem a  udělá "krabici". D se
schová do bezpečí.

KAŠEL
Hrozný kašel si mě našel.
Na nohy zima a v nose rýma.
Ještě jednou dýchnu, potom hrozně
kýchnu!

Dáme ruce před ústa a napodobujeme  kašel,
až se předkláníme.
Klepeme nohama o sebe, vytřepáváme je
Vytřepáváme ruce, nebo i celé tělo. Nakonec
pořádně kýchneme.

ZIMA, ZIMA, ZIMI ČKA
Zima, zima, zimička,
hází bílá peříčka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají.

Objímáme si pažemi ramena a chvějeme se zimou
rozhazujeme rukama
poskakujeme a rukama "lapáme" vločky
předvádíme "plácání" koulí dlaněmi

PADÁ SNÍH
Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních,
pojedeme z kopce dolů, narazíme na
stodolu! Bác!

Sedíme na zemi, nohy natažené, D na klíně (též
rovné nohy), natřásáme D a v rytmu říkanky. Na
závěr roznožíme a D propadne na zem.

SNĚHULÁ ČEK
Sněhuláček panáček má na hlavě
plecháček
Místo očí uhlíky a až dolů knoflíky,
Chodí, chodí bos a má dlouhý nos

Rukama naznačíme 3 koule na sobě, uděláme
rukama hrnec na hlavě, ukážeme na oči,
ukazujeme střídavě levou a pravou rukou
knoflíky až dolů, přešlapujeme z nohy na nohu,
rukama naznačíme „dlouhý nos“.

SNĚHULÁ ČEK
Válím koule sem a tam,
na velikou, malou dám,
a ke kouli nos, sedne si tam kos.

v lehu na zemi válíme sudy, vztyk, výpon na
špičky se vzpažením, prudký dřep ruce dělají
"dlouhý nos", ruce na ramena (křidélka), máváme
s nimi za současných poskoků snožmo

PRSTÍKY
První, ten je ještě malý, druhý zlatem
omotali, třetí dlouhý jako had, čtvrtý
ukazuje rád, pátý tlustý jak dva prsty.

Uchopíme dětskou ručku a bereme za konce
jeden prstíček po druhém, začínáme od malíčku.

Erben = České prostonárodní písně a říkadla
Lada = Josef Lada dětem
Bulatov = Veselé pohádky a říkadla
Hanšpachová = Hry pro maminky s dětmi

http://www.vasedeti.cz/rikanky.php?s=20&ps=5&sekce=hrátky&order=vlozeno%20DESC
http://jamana2.sblog.cz/hrs/2007/06/


