
ŽABÁK A ŽÁBA 
Kvak, kvak, kvak, 
žabák do tůně spad. 
Žabka za ním skočila, 
šatičky si smočila. 
 
To jí, ale nevadí, 
s vodou si vždy poradí. 
Žáby žijí ve vodě, 
obejdou se bez lodě. 
 
MAMINCE 
(Anna Fajtová) 
Dnes Ti mami, k tvému svátku, 
kreslím srdce na památku. 
Jsem moc rád/a, že Tě mám, 
s tebou se vždy usmívám. 
Pochováš mě, pohladíš,  
se vším dobře poradíš. 

 
 
LETÍ, LETÍ, ČERNÝ MRAK 
Letí, letí, černý mrak, 
ano, ano, je to tak. 
Čarodějka v černém hávu, 
letí dneska na oslavu. 
U ohně si poskočí, 
dokola se zatočí. 

 
 
TŘÍDIT ODPAD 
Třídit odpad to je hračka, 
umí to už malá Kačka. 
Máme tady sběrný dvůr, 
sem odpadky vyhazuj. 
S igelitem neplýtvej, 
radši svoji tašku měj. 
Můžeš si ji uložit, 
když chceš tady dlouho žít. 
 
 
 

 
NAŠE ZEMĚ  
Naše Země ta se točí, 



i když nemá nožičky, 
zvesela si neposkočí, 
Shodila by hvězdičky. 
Po vesmíru tiše pluje, 
s Merkurem si promluví, 
Venuše jí pozdravuje, 
o Zemi už každý ví. 
 
 
 

 
 
KOHOUT  
Stojí kohout na mlatě, 
otáčí se na patě. 
Je to pravda, je to tak, 
já jsem vzácný zpěvný pták. 
Směje se kos na višni. 
Jen se tolik nepyšni! 
My víme, co jsi zač! 
Obyčejný kokrháč! 
 

  
POMLÁZKA  
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku. 
Všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám. 
Než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

 
 
VELIKONOČNÍ  
Kropenatá slepička, 
snesla bílá vajíčka. 
Obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji. 
Pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 
 
 
 
 

 
 



ZAJÍČKOVA KOLEDA  
Hody, hody do Provody,  
já jsem malý zajíček,  
utíkal jsem podle vody,  
nesl kopu vajíček.  
 
Potkala mě koroptvička,  
chtěla jedno červené,  
že mi dá lán jetelíčka,  
a já řekl: "Ne, ne, ne!"  
 
Na dvorečku za potokem,  
mám já strýčka králíčka,  
tomu nosím každým rokem  
malovaná vajíčka.  
 
Hody, hody do Provody,  
já jsem malý zajíček,  
dojdu-li tam bez nehody,  
dám mu kopu vajíček.  

 

K ZÁPISU 
K zápisu já musím jít, 

co tam asi budou chtít?  

Už pár písmen dobře znám, 

klidně jim i zazpívám.  

Barvy, tvary zvládnu hravě, 

co je levé a co pravé.  

Taky trochu počítám, 

podepsat se, to taky zvládnu. 

Radši s sebou vezmu mámu, tátu, 

- trochu trému přece mám. 

 

 

 

MLÁĎATA 

    Krávy mají telátka, 

    klisny mají hříbátka. 

    Ovce mají jehňátka, 

    kozy mají kůzlátka.  



    Slípky mají kuřátka, 

    husy mají housátka.  

    Fenky mají štěňátka, 

    kočky mají koťátka, 

    Mámy mají miminka, 

    jako moje maminka.  

     

 

KUŘE A SLEPIČKA 
Pípá kuře na maminku: 
,,Ty jsi moje maminka? 
Pročpak nemáš žluté peří 
a proč nejsi malinká?" 
 
Slepička se pousmála: 
,,Tajemství ti svěřím. 
I já kdysi byla kuře 
se žluťoučkým peřím." 

 

DO ZAHRÁDKY PŘIŠLO JARO  
Do zahrádky přišlo jaro,  

copak se tam asi stalo? 

Rozkvetly nám kytičky, 

narcis, krokus, kočičky. 

Včelička k nim právě letí, 

podívejte, tamhle, děti. 

 

TULIPÁN 

Tuli, tuli, tulipán 

tulí se a není sám. 

Na rozkvetlém záhonku 

kývá hlavou na stonku. 

Listy mu v tom pomáhají, 

dětem pěkně zamávají. 

SEMÍNKO (E. Willigová) – říkanka s pohybem 

Z malinkého semínka, (klek na patách, předklon, hlava skloněná, ruce na 

kolena) 

které v zimě spí,  

roste, roste rostlinka. (hlava se zvedá) 



Když se probudí, (rovný klek, vyrovnat záda) 

protáhne se, protřepá, (vzpažit, zamávat rukama) 

vykukuje do světa. (rozhlížíme se) 

Povystrčí hlavičku,  

leze z hlíny ven. (ruce v bok, postupně vstávat do stoje spojného) 

Ukáže se sluníčku: (upažit, zatočit se kolem své osy o 3600) 

„Přeji dobrý den!“ (ruce v bok, hluboký předklon) 

 

 

LÉKAŘ 

Lékař je pan laskavý, 
stará se nám o zdraví. 
Až si kluku, zlomíš ruku, 
však on ti ji napraví. 

 

STŘECHA 
Střecha to je klobouk domu,  
(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou)  

Ještě komín patří k tomu,  
(stoj + ruce připažené)  
protože dům bez střechy,  
(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou)  

mohl by dělat neplechy.  
(poskoky snožmo)  

 

KARKULKA 
Holčička s červenou čepičkou, 
šla lesem za svojí babičkou, 
v košíčku nesla jí bábovku, 
kytičku a v láhvi sodovku. 

Vlk potkal Karkulku u vody, 
dal si s ní k chaloupce závody, 
našel si nejkratší cestičku, 
byl první a snědl babičku. 
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BRZY BUDE VELKÝ BÁL  
 (L. Horová – Ve školce je bezva) 

Brzy bude velký bál,  
hurá, je tu karneval. 
Nafoukneme balónky,  
ozdobíme záclonky. 
schováme se za masku,  
jsme jak z hadích ocásků. 

 

 

ESKYMÁK 

Eskymákům těm je prima,  
nevadí jim velká zima. 
Eskymáček než jde spát, 
s tuleněm si může hrát. 

RAMPOUCH 

Rampouch visí ze střechy, (stoj rozkročný) 

a vymýšlí neplechy! (skákat) 
Má však zmrzlé nožičky, (hýbat nohama) 

hlavičku i ručičky. (hýbat hlavou, rukama) 
A tak jenom viset musí, (stoj snožmo) 

kdo chce, ať to taky zkusí! (stoj, vzpažit) 

 

CHUMELENICE 

První vločka, druhá, třetí, (stojíme, ukazujeme počítání na prstech) 

z nebe na zem právě letí.“ (ruce napodobují padání sněhu) 
Jedna vedle druhé sedá, (dřep) 

volné místo ještě hledá. (ve dřepu se rozhlíží) 
Na strom střechu silnici (vztyk) 

udělají čepici. (stoj rozkročný, rukama udělat střechu) 

 

RAMPOUCHY 
(Lenka Jakešová) 

Povídali si dva kosi: 
„V zimě mají střechy nosy.“ (děláme dlouhý nos) 
Sýkorka se dívala, (otáčíme hlavou vpravo, vlevo“díváme se“) 
vrabcům potom říkala: (mávneme pravou rukou) 
„Kosi toho namluví! (mávneme levou rukou) 
To jsou přece pomluvy! (kýváme hlavou „ano, ano“) 
Rampouchy, ty na mou duši, (mávneme pravou rukou) 
střechám totiž velmi sluší!“ (vzpažíme) 
 



 

RUKAVIČKY 
Když se venku ochladí,  
mně to vůbec nevadí. 
Obléknu si rukavičky, 
co jsem dostal od babičky. 
Venku mě pak nezebe, 
jedny mám i pro tebe. 

 

VÁNOCE MÁM NEJRADŠI  
Vánoce mám nejradši, 
když jsme všichni spolu, 
to se nikdo nemračí, 
času máme horu.  
Vánoce mám nejradši, 
to jsou pěkné svátky, 
táta má čas na vláčky, 
máma na pohádky. 

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK 
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,  
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.  
A když ho rozkrojí, uvidíš hvězdičku,  
co byla schovaná v červeném jablíčku.  

 

KAPR  
Ve vodě si sem a tam 

plave kapr jako pán.  

Kouká na mě, nevěří,  

že ho sníme k večeři. 

 

KAPR VE VANIČCE 
Ve vaničce máme kapra 

a nechce si s námi hrát! 

Pořád bručí: "Safra, safra, 

tenhle svátek nemám rád!" 

 



Andílek 

Už se těším, andílku, 

na vánoční nadílku. 

Chci být hodný moc a moc 

vydržím to do Vánoc. 

A potom zas malinko, 

začnu zlobit maminko.  

 

Čerte 

Čerte, čerte chlupatý, 

nechej pytel za vraty. 

Slibuju ti, slibuju, 

že už zlobit nebudu. 

 
 
MOJE TĚLO 
Moje tělo mozek řídí, 
oči ty to dobře vidí. 
Pod hlavou je krček malý, 
na rukách jsou velké svaly. 
Na nich máme prstů pět, 
spočítáme si je hned. 
V hrudním koši srdce máme, 
do bříška si jídlo dáme. 
Nohy obě procvičí se, 
Venku hezky skotačí se. 
 
 
BYL JEDEN BACIL 
Byl jeden bacil, do hlavy mě bacil. 
Hlava hodně bolela, zavolejte doktora. 
Pak mi sedl na plíce, bolelo to velice. 
Nejedl (-a) jsem vitamíny, teď mám nosík plný rýmy. 

 
 
 
DUCH DOMÁCÍ 
Malý duch bydlí v dýni 
v žluté dýni na mé skříni. 
Ve dne chrní, v noci řádí, 
snad budeme kamarádi. 
 
Zlobík duch v dýni žije, 
u stolečku víno pije. 



Stolek vzal mé bárbínce, 
sklenku vína mamince! 
 
 
 
 
DO LESA DNES PŮJDEME 

Do lesa dnes půjdeme, 

potichoučku budeme. 

Rozhlédnem se do všech stran, 

stromy všechny kolem znám. 

Borovice, smrček, jedle, 

šiška na mě spadla hnedle. 

Shodila ji veverka, 

je to pěkná čiperka! 

 
 
BĚŽÍ MYŠKA PO POLI  
Běží myška po poli 
přes ty naše brambory. 
Dědek na ni kouká, 
kočka na ni mňouká. 
 

 
 
 
 
 
 
 
BRAMBORA 
Koulela se ze dvora (ruce se točí kolem dokola),  
takhle velká brambora (rozpažit),  
neviděla (ruce zakryjí oči),  
neslyšela (ruce zakryjí uši),  
že na ní padá závora (ruce spadnou dolů),  
Kam koukáš, ty závoro? (dělat rukama ty, ty, ty),  
na tebe ty bramboro (ukazovat prstem na kamaráda),  
kdyby tudy projel vlak (dělat rukama jako, že jede mašinka),  
byl by z tebe bramborák (rukama tleskat). 

 

JABLÍČKO 
 - cvičíme s říkankou 
Houpy hou, houpy hou,  
vítr houpá větvičkou.      



Větvička se ohýbá,          
jablíčko, se kolébá.         

 
ČERVÍČEK 
Červe, červe, červíčku 
neubližuj jablíčku, 
jablíčko by plakalo, 
ze stromu by padalo. 

 
 
 
LEZE JEŽEK 
Leze ježek, leze v lese, 
jablíčka si domů nese. 
Děti v lese běhají, 
ježka všude hledají. 
Leze ježek, leze v lese, 
jablíčka si domů nese. 
Ježek píchá do všech stran, 
já se chytit nenechám. 
Leze ježek, leze v lese, 
jablíčka si domů nese. 
zahrabal se do listí, 
od té doby spí a spí. 
 
 

PODZIM 
(J. Dolejšová) 
Obloha je šedivá 
jak kožíšek myšky, 
veverky si na zimu 
schovávají šišky. 
 
Listí je už na zemi, 
dělá cesty zlaté, 
po nich podzim přichází: 
„tak tady mě máte!“ 

 

 

SLUNÍČKO A PODZIM 
Sluníčko se rozloučilo 

s kytičkami, s travičkou. 

Na cestu jim zamávalo 

paprskovou ručičkou. 



Jděte všichni honem spát, 

musím podzim přivítat.  

 

 

VRATA - cvičíme s říkankou  

(R. Suchá – Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky) 

Otevřeme vrata,  
rychle natotata. 
Otevřeme, zavřeme, 
na petlici zamkneme. 

 

PEJSEK REK 
 - cvičíme s říkankou  
(R. Suchá – Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky)  
Malý pejsek Rek, 
na ocásek dostal vztek. 
Ocásek svůj hledá, 
pokoje mu nedá. 

 
 
KOČIČÍ ROZCVIČKA 
 - cvičíme s říkankou  
(R. Suchá – Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky)  
Každý den se po ránu 
jako kotě protáhnu. 
Jedna, druhá tlapička, 
to je moje rozcvička.

 

 

SKŘÍTKOVA ROZCVIČKA  
(říkanka s pohybem) 
Nevídáno, neslýcháno,     
skřítek cvičí každé ráno.  
Nejdřív nohy protahuje,    
do výšky se natahuje.       
Potom ještě dřepy dělá,    
on je pilný jako včela. 

 

DOBRÉ RÁNO, DOBRÝ DEN 
Dobré ráno, dobrý den,  
dneska máme hezký den. 
Dobré ráno, dobrý den,  



 

ve školce si pohrajem. 
(- a plakat nebudem) 
(- zlobit nebudem) 

 

 

 

ABY RUČIČKY, BYLY ČISTÉ JAKO RYBIČKY  
(básnička s pohybem - k nácviku správného mytí rukou) 
1. Kamarádi, rychle sem! 
Ručičky si umyjem. 
Vodu, mýdlo na ně dáme 
 a básničku začínáme. 
 
2. Melou, mělo dva mlýnky, 
z mýdla budou bublinky. 

 
3. Jak udělám hrabičky? 
Propletu si prstíčky. 
 
4. Houpy hou, houpy hou, 
z jedné strany na druhou. 
 
5. Ukaž nehty! Ne a ne! 
Mám je dobře schované. 
 
6. Válím, válím váleček, 
ať mám čistý paleček. 
 
7. Vaří myška kašičku, 
pošimrám si dlaničku. 
 
8. Opláchneme, osušíme, 
jak mýt ruce, teď už víme. 
Takhle nás to baví 
a budeme zdraví!     

 
KRUH 
(svolávací říkanka s pohybem) 
Ať jsi holka nebo kluk, 
udělej tu s námi kruh. 
Zatleskej a zadupej, 
kamarádům ruku dej!

 

BUBLINA 
(říkanka s pohybem) 
Roznesla se novina,  



 

že přiletěla bublina. 
Bublina se roztahuje,  
dokolečka poletuje. 
Vyletěla nad náš dům,  
udělala bác a bum!

ŘÍKANKY PRO PŘEDŠKOLÁKY: 

ŤUKÁ, ŤUKÁ DEŠTÍK   
- říkanka k uvolnění ruky, zápěstí, záprstí 
 
prsty ťukáme střídavě proti palci do rytmu říkanky: 
Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.  
Ťuká, ťuká prstíkem, 
kdo je pod tím deštníkem? 

točíme rukama v zápěstí 
To jsem já, panenka,                          
točí se mi sukénka. 
točíme rukama v zápěstí na druhou stranu             
Běžím, běžím k sluníčku,                   
osušit si sukničku.                           
Po skončení říkanky spustíme ruce volně vedle těla a prsty protřepeme, 
 pak teprve si bereme tužku. 

 

ŘÍKANKA  
PRO SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY 
Všechny moje prsty,  
schovaly se v hrsti. 
Vezmi palec, ukazovák,  
zob, zob a máš zobák.  
Do zobáčku tužku dej,  
prostředníčkem podpírej! 


