


BÁSNIČKY:

Jaro
Podívej se, támhle v trávě, (dřep, rozhlížet se)
kytička vyrostla právě, (z dřepu do stoje)
čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)
K sluníčku lístky natahuje, (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)
ještě se ospale protahuje, 
na louce není jediná, (stoj snožmo, hlavou NE)
protože jaro už začíná. (stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

Jarní
Táta včera venku
našel první sněženku.
Vedle petrklíč,
zima už je pryč.

Duben
Duben si rád zaskotačí,
hned se směje, hned zas mračí.
Co přináší za dary?
Pomlázku a maškary.

Květen
Květen je z té krásné doby,
kdy se stromy květem zdobí.
Kdo si více popílí?
Včelky, nebo motýli?

Beruška
Beruško, půjč mi jednu tečku,
třeba tu, co máš na zadečku.
Musím ji napsat za větou,
ať se mi slova nepletou.

Motýl
Poletuje motýl tiše, (chůze po prostoru na špičkách, ruce mají jako křídla)
křidýlka má jako z plyše. 
Dosedne na kytičku, (dosednout do dřepu)
odpočívá chviličku, (odpočívat v dřepu)
pak poletí zase dál, (běh po prostoru, ruce dělají křídla)
jako by se dětí bál. 

Tulipán
Tuli, tuli, tulipán,
tulí se a není sám.
Na rozkvetlém záhonku
kývá hlavou na stonku.
Listy mu v tom pomáhají,
dětem pěkně zamávají.

Slunce volá na sněženku
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slunce volá do oken,
děti, haló, pojďte ven!



Sluníčko
Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)
paprsky zasvítilo, (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)
pohladilo kytičky, (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)
zvířátka i dětičky. (pohladíme kamaráda)
To vše udělalo jen, (stoj snožmo, mírný předklon)
aby měli hezký den. (poskoky snožmo, tleskat)













PÍSNIČKY:

Krávy krávy

1. Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte 
   krávy, krávy, jakou máte řeč 
   bú bú bú, bú bú bú, bú bú bú, 
   bú bú bú, bú bú bú, bú bú bú 
   bú bú bú, bú bú bú, bú bú bú 
   bú bú bú, bú bú bú, bú bú bú 

2. Kočky, kočky, jak si vlastně povídáte 
   kočky, kočky, jakou máte řeč 
   mňau mňau mňau mňau mňau mňau 
   mňau mňau mňau 
   mňau mňau mňau mňau mňau mňau 
   mňau mňau mňau 
   mňau mňau mňau mňau mňau mňau 
   mňau mňau mňau 
   mňau mňau mňau mňau mňau mňau 
   mňau mňau mňau 

3. Pejsci pejsci, jak si vlastně povídáte 
   pejsci, pejsci, jakou máte řeč 
   haf haf haf haf haf haf haf haf haf 
   haf haf haf haf haf haf haf haf haf 
   haf haf haf haf haf haf haf haf haf 
   haf haf haf haf haf haf haf haf haf 

4. Hadi, hadi, jak si vlastně povídáte 
   hadi, hadi, jakou máte řeč 
   sss sss sss sss sss sss sss sss sss 
   sss sss sss sss sss sss sss sss sss 
   sss sss sss sss sss sss sss sss sss 
   sss sss sss sss sss sss sss sss sss 

5. Kapři, kapři, jak si vlastně povídáte 
   kapři, kapři, jakou máte řeč 
   (ukazujeme žábry) * * * * * * * * * * * * * * * 
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6. Žáby, žáby, jak si vlastně povídáte 
   žáby, žáby, jakou máte řeč 
   kva kva kva kva kva kva kva kva kva 
   kva kva kva kva kva kva kva kva kva 
   kva kva kva kva kva kva kva kva kva 
   kva kva kva kva kva kva kva kva kva 

7. Němé tváře, jak si vlastně povídáte 
   němé tváře, jakou máte řeč 
   bú bú bú, mňau mňau mňau, haf haf haf 
   sss sss sss, kva kva kva, bú bú bú 
   mňau mňau mňau, haf haf haf, sss sss sss, 
   bú bú bú, mňau mňau mňau, haf haf haf 







Malá pohádka o řepě - František Hrubín (Špalíček veršů a pohádek)

Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil,
čekal, čekal,
mráz ho lekal,
sluníčka se bál,
dešti jenom lál.
Bez večeře, bez oběda
čeká dědeček,
najednou se hlína zvedá,
roste kopeček.
"Bábo, roste řepa!"
"Prosím tě, co vidíš!"
"Bábo, což jsi slepá?"
"Dědku, ty mě šidíš!"
Zavolali vnučku,
vnučka pejska,
pejsek kočku,
kočka myš.
Chytli se a čekají,
šepty, šepty šeptají -
neslyšíš?
Myšce byla dlouhá chvíle,
hopsala si rozpustile,
trhla kočkou,
kočka pejskem,
pejsek vnučkou,
vnučka bábou,
bába dědkem -
dědek prázdné ruce měl,
nikoho se nedržel,
udělali bác...
Kopeček se ještě chvěje,
jak se pod ním krtek směje.
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