Pohoda
Ruka plácá o vodu,
máme tady pohodu.
Voda, voda hodná je,
Ručičky nám umyje.

Medvídek
Prší, prší, voda kape,
starý medvěd bláto šlape.
Zatočí se do kolečka,
pak se schoulí do klubíčka.

Rybka
Sem a tam, tam a sem,
rybka mrská ocasem.
Vpravo, vlevo, zase zpátky,
Zkus si také rybí hrátky.

Krokodýl
Krokodýlek v řece Nil,
na záda se otočil.
Položil se na vodičku,
aby uschnul na sluníčku.

Vodník Česílko
Na houpací křesílko,
sed si vodník Česílko.
Každý večer při měsíčku,
houpe se tam u rybníčku.

Velryba
Kolébá se velryba,
celé mořem rozhýbá.
Vlny se pak dělají,
Od prostředka ke kraji.

Bim Bam
Bim bam hodiny,
chlouba naší rodiny.
Bim bam chlapeček,
plave každý chlapeček.
Bim bam rolnička,
plave každá holčička.
Bim bam hodiny,
plavou všichni z rodiny.

Vařila myšička kašičku
Vařila myšička kašičku,
na zeleném rendlíčku.
Přišlo dětí jako smetí,
každý dostal kousíček,
až byl prázdný rendlíček.

Doprava
Doleva a doprava,
jezdí lodní doprava.
Vlnobití neuškodí,
mému člunu, mojí lodi.

Kouzelník
Čáry máry fuk,
ať jsi holka nebo kluk.
Naučím tě kouzla, triky,
vyndám z koše bumbrliky.
Hastrman
Hastrmane, tatrmane,
dej nám kůži na buben,
budeme ti bubnovati,

až polezeš z vody ven.
Plavu prsa, plavu znak,
jako ryba, jako rak.
Plavu napříč rybníkem,
na besedu z vodníkem.
Koulelo se, koulelo
Koulelo se, koulelo,
červené jablíčko,
Komu ty se dostaneš?
Má zlatá Ančičko.
Máchání prádla
Máchám, máchám prádlo,
prádlo, které právě spadlo,
s našimi dětmi do bláta,
když honily kuřata.
Brouk
Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk.
Roztočil ho dokola,
Zavoláme doktora!
Kolotoč I.
Toč se, toč se kolotoči,
ať se děti rychle točí.
Kolotoč II.
Měl dědeček kolotoč,
sežral mu ho červotoč.
Sežral mu i figurky,
teď prodává okurky.

Tři opice
V Americe při muzice,
tancovali tři opice.
Jedna tak, druhá tak,
a ta třetí všelijak.
Šroubeček
Já jsem malý šroubeček,
vyvrtám si vroubeček.
Já jsem malý šroubek,
vyvrtám si vroubek.
Já jsem malý šroub,
vyvrtám si vroub.
Kalamajka
Kalamajka, mik mik mik,
Oženil se kominík.
Vzal si ženu Elišku,
v roztrhaném kožíšku.
Kalamajka pěkná věc,
když je zima, šup na pec.
Když je teplo, šup dolů,
kalamajku tancuju.
Mazurka
Měla babka, čtyři jabka,
a dědoušek jen dvě.
Dej mi babko, jedno jabko,
budeme mít stejně.
Ţába leze do bezu,
já tam za ní polezu,
kudy ona, tudy já,
budeme tam oba dva.

Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka,
jede, jede do dálky,
veze vagon polárky,
jede, jede vlak,
syčí jako drak.
Letí, letí letadlo,
jenom, aby nespadlo,
letí, letí, letí,
veze samé děti.
Vařila myšička kašičku,
na zeleném rendlíčku,
tomu dala, tomu víc,
tomu málo, tomu nic.
Myšičko myš,
pojď ke mně blíž,
nepůjdu kocourku,
nebo mě sníš.
Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.
Má vrané koníčky,
jako dvě rybičky,
jede, jede do Rokycan.
Čarovala rybička,
aby byla chybička,
čarovala ryba,
aby byla chyba,
čaroval rak,
aby bylo tak.

Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi hrušku
a pod hrušku talíř,
sláva, ty jsi malíř.
Houpy, houpy,
kočka snědla kroupy,
koťata se hněvala,
že jim taky nedala.
Houpy, houpy,
kočka vaří kroupy,
až navaří, tak nám dá,
na Aničku zavolá.
Houpala se s kočkou kočka,
přivíraly slastně očka,
říkaly si milá paní,
to je krásné pohoupání.
Běžel tudy zajíček,
houpy, houpy,
nesl pytel žemliček,
houpy, houpy,
počkej na mě zajíčku,
houpy, houpy,
dej mi jednu žemličku,
houpy, houpy.
Já jsem malý šroubeček,
vyvrtám si vroubeček,
já jsem malý šroubek,
vyvrtám si vroubek.

Kalamajka, mik, mik, mik,
oženil se kominík,
vzal si ženu Elišku,
v roztrhaném kožíšku.
Kalamajka, pěkná věc,
když je zima, šup na pec,
když je teplo, šup dolů,
Kalamajku tancuju.
Halí belí, halí belí,
já mám slona pod postelí,
je to slůně kapesní,
přesto toho hodně sní.
Hají, hají, hajají,
všechny děti spinkají,
nespí jenom kotě,
co si hraje v botě,
hají, hají, hajají,
všichni krásně spinkají.
Plavala husička po Dunaji,
housátka se za ní kolébají,
mysliveček na ni čeká,
že starou zastřelí,
mladé nechá.
Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk,
roztočil ho dokola,
zavoláme doktora.
Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk,
otočil ho na záda,
jů, to byla paráda.

Měl dědeček kolotoč,
snědl mu ho červotoč,
snědl mu i figurky,
teď prodává okurky.
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,
táák se zatočíme.
Modrají se pomněnečky,
zelená se klokočí, klokočí,
kdo se se mnou,
v tom kolečku,
kdo se se mnou zatočí?
Zatočí se má panenka,
zatočí se dokola, dokola,
aby byla veselejší celá naše
kapela.
Toč se, toč se, kolotoči,
kdo se točí, kulí oči,
pojedeme tam a zpět,
objedeme celý svět.
Koulelo se, koulelo,
červené jablíčko,
komu ty se dostaneš,
má zlatá Ančičko?
Koulela se, koulela,

dvě naproti sobě,
komu bych se dostala,
než Jeníčku k tobě?
Hopsa, hejsa, hopsala,
koza nemá ocasa,
má ho jenom kousínek,
na maličký komínek.
Hopsa, hejsa, hopsala,
koníček se natřásá,
hop a skok, hop a skok,
koník skáče přes potok.
Ţába skáče po blátě,
koupíme jí na gatě,
na jaké, na jaké,
na zelené strakaté.
Pec nám spadla,
pec nám spadla,
kdopak nám ji postaví,
starý pecař není doma,
a mladý to neumí.
Zavoláme kominíka,
ten má dobré nápady,
strčí štětku do komína
a už je to hotový.
Červený šátečku kolem se tóč,
kolem se tóč, kolem se toč.
Má milá se hněvá, já nevím
próč,
já nevím próč, já nevím proč.
Trá la la la la la la,
červená fiala,

trá la la la la la la,
fialenka.
Když jsem si v potoce ruce
myla
a ruce myla a ruce myla,
šátek jsem do vody upustila
a upustila a upustila.
Trá la la la la la la,
červená fiala,
trá la la la la la la fialenka.
Skákal pes, přes oves,
přes zelenou louku,
šel za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš,
žes tak vesel stále,
řek bych vám,
nevím sám,
hop a skákal dále.
Tancovali vrabci v trávě,
pošlapali trávu krávě,
kráva bučí, bů, bů, bů,
já to teď jíst nebudu.
Jede jede vláček,
malý motoráček
jede, jede do daleka,
kde na děti voda čeká.
Takhle jedou páni,
takhle jedou dámy,
takhle jedou sedláci,
co už mají po práci.

Kolíbá se velryba,
celé moře rozhýbá.
Od prostředka ke kraji
už se vlny dělají.

Letí letí letadlo,
jenom aby nespadlo,
letí letí letí
veze samé děti.

Sluníčko, sluníčko popojdi
maličko
sedíš tu u cesty, stane se
neštěstí
něco tě zajede.

Prší, prší jen se leje,
kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka,
až kukačka zakuká,
pojedeme na luka,
až kukačka zakuká.

Jedna dvě Honza jde,
nese pytel mouky,
máma se raduje,
že bude péct vdolky.

Tancovala žížala,
na zahrádce polku,
čmelák za to že jí hrál
dostal kamizolku.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
cos to Janku cos to sněd,
brambory pečený,
byly málo maštěný.

Skáče bleška po písku,
kouká, kdo je nablízku,
kdo nejede na koni,
toho bleška dohoní.
Alík leží na bříšku,
hop a má blešku v kožíšku!

Cib, cib, cibulenka,
mak, mak, makulenka,
když jsem byla malinká,
chovala mě maminka,
a teď když jsem veliká,
musím chovat Pepíka.
Kdo a kdo a kdo to je,
že tu kolem brousí,
že nám nedá pokoje,
všude strká vousy, či a či a
čičičí jsou to kluci kočičí.

Já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí.
Když já jim dám ovsa,
oni skáčou hopsa,
já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí.
Když já jim dám jetele,
oni skáčou vesele,
já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí.
Když já jim dám obroku,

oni skáčou do skoku,
já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí.
Měl jsem myšku tanečnici,
tancovala po světnici,
byla černá a bílá,
každému se líbila.
Mrška byla odmalička,
očka měla jako sklíčka
a pod krkem mašličku,
červenou jak růžičku.
Když jsem přišel ze dvorečka,
točila se dokolečka,
dupla nožkou tam a sem,
mrskla fouskem pod nosem.
Po zahradě chodí kos,
černý kabát, žlutý nos,
skáče sem a skáče tam,
skáče ani neví kam.
Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
za ním leze hadice,
má červené střevíce.
Bába se ho lekla,
na kolena klekla,
jen se bábo nelekej,
na kolena neklekej,
já jsem totiž hodný had,
já mám všechny děti rád.

Utíkej káčo, utíkej, utíkej,
honí tě kocour divokej,
divokej.
Káča utíká, co může, co může,
kocour ji chytit nemůže,
nemůže,
kocour ji chytit nemůže.
Běží liška k táboru,
nese pytel zázvoru,
ježek za ní pospíchá,
že jí pytel rozpíchá,
běž zajíčku, běž za ní,
pober jí to koření,liška se jim
schovala,ještě se jim vysmála.
Holka modrooká,
nesedávej u potoka,
holka modrooká,
nesedávej tam.
V potoce se voda točí,
podemele tvoje oči,
holka modrooká,
nesedávej tam.
V potoce je hastrmánek,
zatahá tě za copánek,
holka modrooká, nesedávej
tam.
V potoce je velká voda,
vezme-li tě, bude škoda,
holka modrooká,
nesedávej tam.

Jede, jede vláček,
jede, jede vlak,
pojďte rychle děti,
pojďte nasedat,
pojedeme k babičce,
strýčkovi a tetičce,
Praha, Brno, stát!
Rychle vysedat.

Pumpovaly dvě panenky,
polámaly pumpu,
pan domácí z okna kouká,
spravte mi tu pumpu.
Pumpovaly dvě panenky,
pumpovaly dále,
pan domácí z okna volá,
i pro pána krále.

Na tom pražským mostě,
konvalinka roste,
žádný ji tam nezalévá,
ona neporoste,
žádný ji tam nezalévá,
ona neporoste.
Já tam za ní půjdu,
zalévat ji budu,
ona se mi zazelená,
já ji trhat budu,
ona se mi zazelená,
já ji trhat budu.

Pláče vodníček,
že mu vyschl rybníček,
mlýnek doklapal,
šůsek z fráčku dokapal.
Sám zbyl v povodí,
k přehradě se nehodí,
šel se utopit,
aby měly děti klid.

Zlatá brána otevřená,
zlatým klíčem odemčená,
kdo do ní vejde,
tomu hlava sejde,
ať je to ten, nebo ten,
praštíme ho koštětem.
Auto jede sláva, sláva,
táta mává, máma mává,
auto jede tů, tů, tů,
táto, mámo už jsme tu.

Pásla ovečky v zeleném
hájíčku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ni dupy, dupy, dup,
ona zas cupy, cupy, cup.
Houfem ovečky, seberte se
všecky
houfem ovečky, seberte se.
Plave rybka v rybníce,
penízků má tisíce,
plave ráda dozadu,
plave ráda dopředu,
mrská sebou doprava,
mrská sebou doleva
a šup rybičky ven z vodičky,
šup rybičky z vody ven.

Houká sova po lese,
bojte se jí, bojte se.
My se sovy nebojíme,
protože my v noci spíme.

pověz nám čížečku,
jak roste mák?
Aj tak, tak, roste mák,
ták roste mák.

Foukej, foukej, větříčku,
sfoukni jednu hruštičku,
sfoukni jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

Čáry, máry, fuk,
ať tu není žádný kluk,
ať tu nejsou žádné hočičky,
ať tu skáčou samé žabičky.

Peru, peru prádlo,
prádlo, které právě spadlo,
s naší malou do bláta,
když honila kuřata.

Šel zahradník do zahrady
s motykou, s motykou,
vykopal tam rozmarýnu
velikou, velikou.
Nebyla to rozmarýna,
byl to křen, byl to křen,
vyhodil ho zahradníček
z okna ven, z okna ven.

Melu, melu kávu,
pro dědka a bábu,
jedno zrnko pryč!
Melu, melu kávu,
pro dědka a bábu,
druhé zrnko pryč,
už tam není nic!
Takhle jedou páni,
takhle jedou dámy,
takhle jedou sedláci,
co spěchají po práci.
Čížečku, čížečku,
ptáčku maličký,
pověz nám čížečku,
jak sejou mák?
Aj tak, tak, sejou mák,
ták sejou mák.
Čížečku, čížečku,
ptáčku maličký,

Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně vzal sekyru.
Sekyra je za dva zlatý
a topůrko za tolar,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mně to všechno vzal.
Bum, bum, ratata,
oženil se pantáta,
koho si vzal za ženu,
šafářovic Mařenu.

Sláva, nazdar výletu, výletu,
výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu, už
jsme tady.
Maminka nás pochválí,
pochválí, pochválí,
že jsme jako cikáni, cikáňata.
Paci, paci, pacičky,
táta koupil botičky
a maminka pásek,
za myší ocásek.
Hastrmane, tatrmane,
dej nám kůži na buben,
budeme ti bubnovati,
až polezeš z vody ven.
Tluče bubeníček,
tluče na buben,
a svolává hochy,
hoši pojďte ven.
Zahrajem si na vojáky,
máme flinty a bodáky,
hola, hola, hej,
nikdo nemeškej.
Mám dvě uši k naslouchání
a dvě oči na koukání,
dvě nožičky na kopání
a dvě ruce na cákání.
Zajíček v své jamce,
sedí sám, sedí sám,
ubožáčku, co je ti,

že nemůžeš skákati?
Chutě skoč
a vyskoč!
Spadla lžička do kafíčka,
udělala ŽBLUŇK!

