Básničky a písničky pro naše nejmenší…
Prší prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká.
Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala, ty kukačko nekukej, má panenko neplakej.
Já jsem malý šroubek, vyvrtám tu vroubek, já jsem malý šroubeček, vyvrtám tu vroubeček.
Peru peru plínky, házím do putýnky, jedna plínka sem a druhá plínka tam - vyždímeme a
pověsíme.
Peru peru prádlo, které včera spadlo naší kočce do bláta, když honila koťata.
Kolíbá se velryba, celé moře rozhýbá, už se vlny dělají, od prostředka ke kraji.
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, tak se táákhle
zatočíme.
Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě, na jaké, na jaké, na zelené strakaté.
Had leze z díry, vystrkuje kníry, bába se ho lekla, na kolena klekla, ty se bábo nelekej, na
kolena neklekej, já jsem přece hodný had, já mám všechny děti rád.
Koulela se ze dvora, takhle velká brambora, neviděla, neslyšela, že odněkud se shora, spadla
na ni závora. Na co koukáš závoro, na tebe ty bramboro. Kdyby tudy projel vlak, byl by
z tebe bramborák.
Šiju boty do roboty, nemám chleba ani sejra, kočka mi to všecko snědla kšc!
Bim bam zvoneček, plave každý chlapeček, bim bam rolničky, plavou všechny holčičiky. Cinky
linky, cinky linky, kde je „Kačka“? U maminky!
Radili se kuchaři, co dobrého uvaří, rozhodli se pro čočku, byl to oběd pro kočku.
Takhle cvičí pravá ruka, takhle cvičí levá ruka, takhle cvičí hlavička, takhle roste travička.
Ruce, ruce, ručičky, máte pěkné prstíčky, máte pěkné dlaně, zatleskáme na ně.
Houpy, houpy, kočka snědla kroupy, koťata se hněvala, že jim taky nedala.
Dešťové kapičky, dostaly nožičky, dupaly na střechu, dělaly neplechu. A jakou? Velikou!
Ťuká ťuká deštík, na veliký deštník, ťuká ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem.
Paci paci pacičky, táta koupil botičky a maminka metličku, na zlobivou holčičku.
Copak se to stalo v trávě, narodil se brouček právě, letí letí vzhůru ještě, srazila ho kapka
deště.

