RAK
Rak leze z díry, vystrkuje kníry,
bába se ho lekla, na kolena klekla.
Nic se bábo nelekej, na kolena neklekej.

UVÍTACÍ
Dobrý den, dobrý den,
to je ale krásný den,
dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.
MÁME MALÉ RUČIČKY, UMÍ DĚLAT PACIČKY
Paci paci pacičky, máme malé ručičky.
Jedná mává, druhá hladí, obě spolu kamarádí.
Když se spolu setkáváme, tak si ruce
podáváme.
Velkou náruč uděláme, pro děti, co tady
máme.
DEŠŤOVÉ KAPIČKY
Dešťové kapičky dostaly nožičky.
Běhaly po plechu, dělaly neplechu.
Kocour spal v okapu, káplo mu na tlapu.
Jé ten se polekal!
Vyskočil a honem pryč utíkal!
SNĚŽENKA
Táta včera navenku,
našel první sněženku
a hned vedle petrklíč,
sláva, zima už je pryč.
ZLATÁ BRÁNA
Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem
odemčená.
Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde.
Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem.
VEVERKA
Šla veverka na jahody, utíkala kolem vody,
Jahody se rozsypaly, do studánky napadaly.
Běž, panenko, běž, veverušku těš!
FOUKEJ VĚTŘÍČKU
Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu
hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě
dvě.

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.
KROKODÝL
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět.
Krokodýl šel na výlet.
Kouknul tam a kouknul sem,
Pak zavrtěl ocasem.
PALMIČKA
Roste roste palmička,
celičká je zelená.
Opička se natahuje,
na banány vyskakuje,
mňam, mňam, mňam,
to si pochutnám.
VAJÍČKO
Točí se vajíčko,
točí se točí.
Koukni se maminko,
jak na Tě skočí.
PRSTY
Všechny moje prsty,
schovaly se v hrsti,
Spočítám je hned,
jedna, dva, tři, čtyři, pět.
Už to umím nazpaměť.
JEŽEK
Ježek dupe po zahradě: dupy dupy dup.
Za ním cupe ježčí mládě: cupy, cupy, cup.
Jejich hodná ježčí máma stojí na zahradě
sama.
Zasměje se rozevlátá, bude dupat jako táta.
VRÁNA
Povídala vrána vráně, že si spolu koupí sáně,
že se budou spolu vozit ve stodole na slámě.

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.
VAŘILA MYŠIČKA KAŠIČKU
Vařila myšička kašičku, na zeleném rendlíčku.
Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic.
A ten nejmenší utíkal do komůrečky na
homůlečky.
A tam se napapal.
PACI PACI PACIČKY
Paci paci pacičky, to jsou moje ručičky.
Dupy, dupy, dupičky, to jsou moje nožičky.
Ručičky mám na dělání a nožičky na běhání.
Ouška aby slyšela, očka aby viděla.
Pusinku mám na papání a nosánek na
čmuchání.
Čmuchy, čmuchy, čmuchy, čmuch.
KOVEJ, KOVEJ, KOVÁŘÍČKU
Kovej, kovej kováříčku, okovej mi mou
nožičku.
Okovej mi obě, zaplatím já tobě.
Okovej je hezky, dám ti čtyři český.
NA ROZLOUČENOU
Dobrý den, dobrý den,
to byl ale krásný den.
Dobrý den, dobrý den,
nashledanou za týden.

