Básničky a písničky
Většinu básniček už děti znají, říkali jsme si je ve školce, některé jsou nové. Při zpívání si
můžeme použít nástroje: vařečky jako ozvučená dřívka, vařečku a hrnec jako bubínek, dvě
pokličky jako činely, chrastítko (kdo má), nebo se do prázdné lahve může nasypat rýže.
Paci, paci
Paci,paci,pacičky, (tleskáme)
to jsou moje ručičky.
Ťapy, ťapy, ťapičky, (dupeme)
to jsou moje nožičky.
Ručky, aby dělaly, (hýbeme prsty)
nožky, aby běhaly. (běháme)
Očička jsou na koukání, (ukazovat na oči)
ouška zase k poslouchání, (na uši)
pusinka je na papání (na pusu)
a nosánek na čmuchání... (na nos)
Brambora
Kutálí se ze dvora,
takhle velká brambora,
neviděla, neslyšela,
že na ní padá závora.
Kam koukáš, ty závoro,
na tebe ty bramboro.
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.
Žába
Leze žába po žebříku,
natahuje elektriku.
Nejde to, nejde to,
necháme to na léto.
Bublina
Děti velká novina, (ukazováčkem pozor)
přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje, (rozevíráme paže)
letí, letí, poletuje. (pohupujeme se)
Přiletěla na náš dvůr, (zastavíme)
udělala prásk a bum. (tleskneme a
dupneme)
Autíčko
Jede, jede autíčko,
troubí na nás maličko.

Jede rychle, pomaličku,
pak zastaví na chviličku
a zase se rozjede.
To autíčko dovede.
Počítadlo
Nikoho to nenapadlo, že z ruky máme
počítadlo. (divíme se a kroutíme hlavou)
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, (počítáme na
prstech)
závidí nám celý svět. (tleskáme)
Kolo mlýnský
Kolo kolo mlýnský,
za čtyři rýnský.
Kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo.
Udělalo bác!
Vezmeme si hoblík, pilku,
budem si hrát ještě chvilku.
Až to všechno spravíme,
ták se zatočíme.
Pásla ovečky
Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ní dupy dupy dup,
ona zas cupy cupy cup.
Houfem ovečky, seberte se všecky,
houfem ovečky, seberte se!
Pec nám spadla
Pec nám spadla, pec nám spadla
kdopak nám ji postaví?
Starý pecař není doma
a mladý to neumí.
Zavoláme na dědečka
ten má velké kladivo

dá do toho čtyři rány
a už je to hotovo!
Já do lesa nepojedu
Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně vzal sekeru.
Sekera je za dva zlatý
a topůrko za tolar,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně to všecko vzal.

Básničky k tématu Jaro
Slunce
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slince volá do oken,
děti, haló, pojďte ven!
Kytička
Maličká cibulka pod zemí,
(dřep, ukazujeme na zem)
že hezká kytka je, dobře ví.
( dřep, upravujeme se)
Na jaře při prvním sluníčku
(pomalu přecházíme do stoje)
vystrčí ven svoji hlavičku.
( ....až na špičky)
Pak stačí jen malá chvilička
( pomalu přecházíme do stoje)
a venku je celá hlavička.

