
AHOJ DĚTIČKY, PŘIPRAVILA JSEM PRO VÁS PÁR PÍSNIČEK A ŘÍKANEK, 

CO SI MŮŽETE DOMA S MAMINKOU A TATÍNKEM ZAZPÍVAT NEBO 

ZARECITOVAT, AŤ JE NÁM VESELEJI…..  

Vaše paní učitelka PÉŤA 

 

 

 

VĚŘTE MI, ŽE S PÍSNIČKOU JDE VŠECHNO LÉPE, VŽDYŤ JE JARO VŠECHNO 

KVETE, NA SVĚTĚ JE PŘECE KRÁSNĚ, VÍ TO I KOS Z NAŠÍ BÁSNĚ : 

„Po zahradě skáče bos, černý kabát, žlutý nos. 

Skáče sem a skáče tam, kam doskáče, neví  sám. 

Hop a skok a žádný krok, kos tak skáče celý rok.“   / jarní báseň s pohybem / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře, hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop…. 

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko, hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop. „        / jarní písnička / 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

„Na políčku, v jetelíčku, tam kde potok pramení, 

dobře je nám po tělíčku, zákonem jsme chráněni. 

Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé,  

do pěti, do pěti, musíme být u maminky v doupěti…“              / písnička z večerníčku / 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„ Sluníčko když pěkně hřeje, každá kočka, která kde je,         / chůze po čtyřech / 

na zápraží běží ráda, trošku protáhnout si záda ….                 / zadeček na paty, protažení / 

Jednu nožku, druhou nožku, nakonec si zdřímne trošku.“    / zvedat střídavě p.a l. nohu a lehnout si / 

http://www.msklegova.cz/trida-hribek/


RAK           / lezení pozadu, jako raci s říkankou / 

„Vyzkoušej to taky tak, lézt pozadu jako rak, 

dva tři kroky dozadu, zlepší  Ti to náladu…“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Kačátka se batolí, to jdou asi do školy, 

káč, káč, káč, do školy jdou ne jinač… 

 

Na zelenou travičku, jdou se učit písničku,  

káč, káč, káč, tak se učí ne jinač…“                / chůze ve dřepu „kačenky“ – písnička / 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Světlušky     / píseň z večerníčku / 

„Tam kde v noci jasně svítí světlušky, tam kde za srdce Tě berou berušky, 

tam kde vesele si žijou čmeláci, tam kde brouk si z brouka dělá legraci, 

tam nás dneska večer možná čekají, pojďte po špičkách a potají.“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JARNÍ PÍSEŇ 

„Jaro, jaro, jaro už je tu, jaro, jaro, jaro už je tu, 

sníh se mění na sněženky, slunce sype z peněženky, 

na zem tisíc zlatých dukátů.“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TULIPÁN    

„Na zahradě stojí pán, tuli, tuli, tulipán, 

z cibulky se vytahuje, květy slunci vystavuje.“    / báseň z pohybem/ - začínáme ve dřepu, tulipán  

                                                                                              roste, vytahujeme se vzhůru….. 


