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Brambora
Kutálí se ze dvora
velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
spadla na ni závora.
Kam koukáš, ty závoro,
na tebe, ty bramboro.
Kdyby tady projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

1

Kutálí se ze dvora
(motáme jednou rukou okolo druhé)

2

velikánská brambora.
(rukama děláme velké kolo)
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3

Neviděla, neslyšela,
(ruce dáme na oči a pak na uši)

4

spadla na ni závora.
(plácneme rukama o zem)

5

Kam koukáš, ty závoro,
(hrozíme prstem)

6

na tebe, ty bramboro.
(ukazujeme prstem)

7

Kdyby tady projel vlak,
(ruce máme ohnuté v lokti a střídavě je
natahujeme před tělo a zase krčíme k tělu)

8

byl by z tebe bramborák.
(ruce máme natažené před tělem
a tleskáme)
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Šnek
Leze, leze šnek,
leze, leze z proutí,
zadečkem si kroutí.
Najednou se lek.
Nejdřív tykadla,
potom kukadla.
Co se stalo?
Co se přihodilo?
Bum, šiška spadla.
Bum, šiška spadla.

1

Leze, leze šnek, leze, leze z proutí,
(lezeme po čtyřech)

2

zadečkem si kroutí.
(vrtíme zadečkem ze strany na stranu)
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3

Najednou se lek.
(sedneme si na paty a hlavu schováme ke
kolenům)

4

Nejdřív tykadla,
(vystrčíme jen prsty jako tykadla)

5

potom kukadla.
(zvedneme hlavu)

6

Co se stalo? Co se přihodilo?
(narovnáme záda, klečíme na patách)

7

Bum, šiška spadla. Bum, šiška spadla.
(bouchneme rukama do země)
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Medvídek
Medvídek jde do školy,
vzal si nové bačkory.
Sluníčko se na něj směje,
pěkný den mu zrána přeje,
k tomu velkou jedničku
a pochvalu v deníčku.

1

Medvídek jde do školy,
(pochodujeme na místě)

2

vzal si nové bačkory.
(ohneme se a rukama se dotýkáme prstů
u nohou)
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3

Sluníčko se na něj směje, pěkný den mu zrána přeje,
(ruce natahujeme a krčíme bokem od těla – naznačujeme sluneční paprsky)

4

k tomu velkou jedničku
(ruku máme před tělem, palec
zvednutý – jednička)

5

a pochvalu v deníčku.
(hladíme se po tváři)
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Zvířátka
Děti, znáte zvířátka?
Kočku, žabku, kuřátka?
Kočička se protahuje,
po myšičce pokukuje.
Žabička zas v trávě skáče,
mává na koníka a sekáče.
Kuřátka na dvoře zobají zrní,
okolo slepičky spolu se honí.

1

Děti, znáte zvířátka?
Kočku, žabku, kuřátka?
(rukou svoláváme děti)

2

Kočička se protahuje,
po myšičce pokukuje.
(klekneme si na čtyři a děláme kočičku)
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3

Žabička zas v trávě skáče,
(skáčeme jako žába)

4

mává na koníka a sekáče.
(v dřepu máváme)

5

Kuřátka na dvoře zobají zrní,
(dřepneme si a rukou naznačujeme
zobání)

6

okolo slepičky spolu se honí.
(stoupneme si a běžíme dokola)
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Příroda
Jedna kytka, druhá, třetí,
na louce si hrají děti.
Vítr fouká, hýbe trávou,
v potoce si rybky plavou.
Jelen běhá po lese,
všechno kolem třese se.
Ptáci letí širým světem
a mávají všem těm dětem.

1

Jedna kytka, druhá, třetí,
(ukazujeme na prstech)

2

na louce si hrají děti.
(poskakujeme na místě)
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3

Vítr fouká, hýbe trávou,
(zvedneme ruce a kýváme jimi ze strany
na stranu)

4

v potoce si rybky plavou.
(chodíme a naznačujeme plavání)

5

Jelen běhá po lese,
(běháme do kolečka)

6

všechno kolem třese se.
(stojíme a třeseme tělem)

7

Ptáci letí širým světem
(máváme rukama jako ptáci křídly)

8

a mávají všem těm dětem.
(máváme)
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Co už vím
Bim bam, bim bam, bim bam, bim,
co už všechno, co už vím?
Vím, jak skáče žabička,
vím, že roste travička.
Že sluníčko krásně hřeje,
dobrý den nám zrána přeje.
Vím, že z mráčku padá deštík,
schovám se pod velký deštník.

1

Bim bam, bim bam, bim bam, bim,
(ukláníme hlavu ze strany na stranu)

2

co už všechno, co už vím?
(tleskáme)
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3

Vím, jak skáče žabička,
(skáčeme jako žabka)

4

vím, že roste travička.
(zvedáme se ze dřepu, ruce mírně
zdvižené)

5

Že sluníčko krásně hřeje,
(poskakujeme na místě)

6

dobrý den nám zrána přeje.
(ve stoje krčíme a napínáme ruce bokem
od těla – naznačujeme sluneční paprsky)

7

Vím, že z mráčku padá deštík,
(ve stoje rukama naznačujeme, že prší)

8

schovám se pod velký deštník.
(dřepneme si)

