Zpíváme si:
Zpívejme si, zpívejme
Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi. S písničkou je veseleji, věřte kamarádi.
Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto všichni písničkou, zaplavme
zem celičkou.

Zpíváme si:
Chválící písnička
Jojojo, kdo umí, umí. Šikulky jsme od mala. Jupí! Jojojo, kdo umí, umí. Hned je
lepší nálada.Tramtadadá!

Říkáme si:
Čarování
Enykybenyky, kluci holky, těšíme se do naší školky. Láry fáry, třesky, plesky, ať
je nám tu spolu hezky.

Zpíváme si:
Pec nám spadla
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.

Říkáme si:
Kominíku, kominíku, máš komíny čisté? Nevím, nevím, podívám se, není to tak
jisté.

Zpíváme si:
Každá ruka
Každá ruka má prstíčky, schováme je do pěstičky. Bum, bum,bum na vrátka, to
je krátká pohádka.

Říkáme si:
Všechny moje prsty
Všechny moje prsty,schovaly se v hrsti.Spočítám je hned,jedna, dvě, tři, čtyři,
pět!

Zpíváme si:
Zpívejme si, zpívejme
Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka
zakuká, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kuku, kuku. Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej.

Zpíváme si:
Hruška na zem padala
Hruška na zem padala, tlesk, tlesk, bum. Červíčkovi na záda, tlesk, tlesk, bum.

Říkáme si:
Foukej, foukej
Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku. Shoď mi jednu, nebo dvě,
budou sladké obě dvě!

Zpíváme si:
Halí, belí
Halí, belí, koně v zelí a hříbátka v petrželi.

Říkáme si:
Dešťové kapičky
Dešťové kapičky, dostaly nožičky, běhaly po plechu, dělaly neplechu.

Zpíváme si:
Já jsem muzikant
Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
my jsme muzikanti, přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na housličky.
Jak se na ně hraje?
Fidli, fidli, staré vidli,
fidli, fidli, housličky.

Zpíváme si:
Vláček usínáček
Jede vláček usínaček, uhání, veze děti do postýlek ke spaní. Ještě pusu na čelo
mi rychle dej, mašinka už houká a tak nasedej. Po lávce už prošel bílý beránek,
zamkl tvoje víčka klíčkem na zámek. Slepička svolává svoje kuřátka, večerníček
mává, končí pohádka. Jede vláček usínáček, uhání, veze děti do postýlek ke
spaní. Ještě pusu na čelo mi rychle dej, mašinka už houká a tak nasedej.

Říkáme si:
Raketa
Parádnice raketa dlouhý cop si rozplétá. A za chvilku už s tím copem mléčnou
dráhu zametá.

Zpíváme si:
Indiánský kluk
Já mám šípy, já mám luk, jak indiánský kluk. Každý den já lovím v lese, schovejte
se, schovejte se. Schovejte se do křoví, než vás všechny ulovím.

