Básničky a písnička s pohybem z Veselé školičky
PÍSNIČKA O LESE PRO DĚTI (skupiny 90min)
(v písničce lze použít i jiné zvířátko než veverku)
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
VÍTR
Fouká vítr fouká, písničku si brouká
Zpívá stromům písničku, rozcuchá jim hlavičku
JARO
Ťuky, ťuky na vrátka, řeklo jaro voňavé (ťukáme ukazováčky)
Otvíralo poupátka (zdviháme paže do vzpažení do „V“)
Čmáralo si po trávě, čmáry, čmáry na zeleno, na červeno, na
žluto (máváme pažemi před sebou nahoru a dolů jako tahy
štětcem)
Už je všechno ustrojeno, už je všechno obuto (stojíme a
pohladíme tělo od hlavy až ke špičkám nohou)
HŘEJ SLUNEČKO HŘEJ
Hřej slunéčko, hřej
(dlaně v pěst, ruce skrčíme k tělu a prudce natahujeme před
sebe a „vypouštíme“ z pěstiček paprsky, při natažení
rozevřeme prsty na rukou jako sluneční paprsky).
Hory, doly, krej (vzpažíme, sed na bobek, stoj)
Povyskoč si výše (výskok s rukama vbok) až k té naší střeše
(ruce vzpažíme a spojíme do špičky).
Kolo udělej, kolo udělej. (2x se otočíme na místě kolem své
osy)

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

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.“

JEDU NA KOLE
Jedu jedu na kole,
přes hory a přes pole,
přes hory a kopečky,
k mamince na vdolečky

