BÁSNIČKY, ŘÍKANKY, PÍSNIČKY
Velké kolo uděláme,
na nikoho nečekáme,
kdo si s námi bude hrát,
ten bude náš kamarád.

Bim, bam zvoneček,
plave každý chlapeček,
cinky linky rolničky,
plavou všechny holčičky.

Kolo, kolo mlýnský,
za čtyři rýnský,
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác.
Vezmeme si hoblík, pilku,
zahrajem si ještě chvilku,
až to kolo spravíme,
tááák se zatočíme.

Šáša, šáša paňáca,
každý si rád zaplácá,
fialové kalhotky
a červený nos,
přesto chodí bos.

Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
za ním leze hadice,
má červené střevíce.
Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla,
na kolena klekla,
nic se bábo nelekej,
na kolena neklekej,
já jsem přece hodný had,
já mám všechny děti rááád…

Peru, peru šátky,
na ty naše svátky,
peru, peru košile,
na ty naše neděle.
Peru prádlo ve vodičce,
usuším ho na travičce,
když usuším budu kropit,
když pokropím, vyžehlím.
Já jsem malý šroubek,
vyvrtám si vroubek,
já jsem malý šroubeček,
vyvrtám si vroubeček.
Vstávej semínko holala,
bude z tebe fiala,
vstávej semínko holahej,
bude z tebe petržel.
Hastrmane, tatrmane,
dej nám kůži na buben,
my budeme bubnovati,
až vylezeš z vody ven.

Skáče žába po blátě,
koupíme jí na gatě,
na jaké, na jaké,
na zelené strakaté.

Čáry, máry, ententýky,
poletíme do Afriky,
přidržte si čepice…
hop a už jsme v Africe.
Otáčej se kolotoči,
kdo se točí kulí oči,
pojedeme tam a zpět,
objedeme celý svět.
Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka,
pan průvodčí za rohem,
maže chleba s tvarohem.
Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka,
jede, jede do daleka,
kde na děti voda čekááá.
Po trávníku skáče kos,
černý kabát, žlutý nos,
skáče sem, skáče tam,
skáče ani neví kam.

To vám byla novina,
narodila se bublina…
Bublina se nafukuje…
a při tom se roztahuje…
podívejte děti,
jak bublina letí…
A udělá…prááásk.
Dobrý den, dobrý den,
to je dneska príma den,
dobrý den, dobrý den,
nashledanou za týden.
Dneska jsme si zahráli,
potom hezky plavali,
sejdeme se příště zas,
v úterý ve stejný čas.

