Básničky z Veselé školičky
VÍTR
Fouká vítr fouká, písničku si brouká
Zpívá stromům písničku, rozcuchá jim hlavičku
MEDVĚD
Brum brum brum, medvěd staví dům
Nejdřív stěny potom střechu, pak se schová do pelechu
MÍČEK
Skáče, hopsá malý míček, jmenuje se pantoflíček
Nevadí mu zima mráz, skáče znovu zas a zas
TRAKTŮREK
Jede jede traktůrek, veze pytel brambůrek
Tuhle brambor, tuhle brázda, nezůstane vlečka prázdná
MALOVÁNÍ NA ZÁDA
Víte co je paráda? Malovat si na záda
Maluj prstem obrázky zakroucené obrázky
Čáry, kruhy, domečky, roztomilé tvorečky
PLACIČKY
Paci paci pacičky pečeme placičky
Dáme do nich rozinky i oříšek malinký
Přimícháme do nich med
Dobrou chuť a jezme hned
VRATA
Otevřeme vrata, rychle natotata
Otevřeme, zavřeme, na petlici zamkneme

SNĚHULÁK
Jedna koule maličká, druhá trochu větší, třetí koule maličká,
na sebe se věší, místo očí uhlíky, a až dolů knoflíky, chodí,
chodí bos a má dloooouhý nos
VÁLÍM KOULI
Válím kouli sem a tam, na velikou malou dám, a ke kouli nos,
sedne si tam kos
NŮŽKY
Stříhat nůžky, to mě láká, vystříhnu si sněhuláka, vystříhnu si
lyže, sáňky, to jsou zimní radovánky.
POŠŤÁK
Šel listonoš do ulice, nesl v tašce pohlednice, všude, kde ho
hledali, klobouk před ním smekali. Tomu přines velké psaní,
tomu pozdrav jedné paní, tomu z Plzně noviny, tomu balík
z ciziny a malík se ptal, a mně nic? Já bych chtěl pět
pohlednic.
LES
Chodím si dokola po travičce ,ptáček poskakuje na větvičce
2x) Copak to je, tamhle v lese, to skáče veverka raduje se
Chodím si dokola po travičce, ptáček poskakuje na větvičce
2x) copak to mám tady v hrsti, ptáček mi uletěl, křídly šustí
KLOUZANICE
Klouzanice, klouzanice, tak jsem sebou plác, sníh mi vlezl do
čepice, svalila mě klouzanice, udělal jsem bác

Jarní básnička - SLUNCE
Vyšlo slunce, zasvítilo,
na nebi se otočilo,
každá malá kytička
má radost ze sluníčka.
Ke slunci se naklání,
listy z hlíny vyhání.
JEDU NA KOLE
Jedu jedu na kole, přes hory a přes pole, přes hory a kopečky,
k mamince na vdolečky
JEŽEK
Leze ježek leze leze, jablíčko si s sebou veze
Děti kolem běhají, všude ježka hledají
Leze ježek leze leze, jablíčko si s sebou veze
Píchá píchá do všech stran, já se píchnout nenechám
Leze ježek leze leze, jablíčko si s sebou veze
Zahrabal se do listí, od té doby spí a spí
A sluníčko zasvítilo a to ježka probudilo
Vyskočil z té postele a zatočil se vesele

